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అభాగిన 

త్రడి బట్టల నుండి నీరు శారిపోతూండగా భుజాన 
బిందెతో, దొడ్డతలుపును తోసుకొని కోడలు సుశామ లోప 

లకు రెండు అడుగులు వేయగా నే గదిలోంచి అ త్త్గారి స్వరం 

వినవ చ్చింది 

“దొడ్డి తలువును బార్లా తెరచి రావద్దని రాణీగారి! 

రోజూ చెప్పతూండాలి శావల్ను [2 

ఈ అదలింపును విన్న కోడలు వక్క క్షణం అట్లాగే 

నిలబడిపోయింది. ఒక చేతిలో సీళ్ళబిం దె, మరొక చేతిలో 

పాత్రసామ్మ గి వుండగా తలుపును ఎట్లా వేయాలో యీ 

కోడలికి అర్థము కాలేదు. నీటివించను నేలపై దింపబోయి, 

అత్తగారి ల యో 'పని పనికిరానిదని వంటనే గుర్తుకు 
రాగా, వెంటనే వెనక్కితిరిగి కాలితో దొడ్డి తలుపు + నెట్ట 
(పయల్నించింది. దౌర్భాగ్యపు తలుపు వక్క అరంగుళ 
నుయినా జరగకపోగా, సుశామ శశ అసహాయతకు నవు 
కుంటూ, *“ లాభిములే ను. ఇవన్నీ వంటింట్లో సె్టే.సి 
తలుపును వేస్తా వుండండి ” అంది 

* వరో్బున వేయకలిోన్ర కనక” అంటూ అత్తగారు 
గదిలోంచి బయటకు వచ్చింది. * ఆ తలుపును వేయకలిగో 

వంకే మిరప చెట్లన్నీ నాశన మెందుకవుతాయి 1 * 

ఇంతటితో ఆగలేదు మోక్షదా. రుసకున లాడు 
తూనే వెళ్ళి దొడ్డ తలుపును 'వేసివచ్చి యింకా అంది * సిగ్గు 



గ్ర అభాగిని 

వేడే పిల్లా! వడవలేక ఎట్లా నవ్యకబ్దుతు న్నావంటా ! పడుచు 
పిిలట్లా నవ్యాచ్చా ** 

సువావు శిరస్సు పిగ్గుతో (కుంగిపోయింది. తనకీ 

అవస్థలో నవెంందుకు “హైలో భగవంతుడికే తెలియాలి, 

చీకటిగా ఉన్న గిదిలో పాత సామ్మగిని చేబపయిన. పెడు 
తూండగా, బిండెలకు కాబోలు తగిలి చప్పుడయ్యింది. 

“అంత పొగరుసమూాకుతనం సరాపించవద్దు పిల్లా | క్స్ 

వయస్సు స్రీ కు పొగరు వుండటం ఆపై నోంచిదిశా దు" 

అందుకుంది అత్తగారు, 

“ఎవరి వాగరుమోశుతనాన్ని గురించి మాట్లాడు 

తున్నావ్ మోక్షడా * అంటూనే నిస్తరిణి వర్ష వు చినుకుల్లో 
తడుస్తూవచ్చి గుమ్మ ౩లో నిలబడ్డది. 

నిస్తరిణి అంచు (పక్కయింటి విధవావిడ. అం తా 

వు... తాపీ తల్లి * అంటూంటారు. 

జరిగే హడావుడి చేన్నిగురించో * తాపీ తల్లి “కి 

తెలుసు. సుశొవు తనకు అగుపించక పోయినా, సుతశొమను 

సంబోధిస్తూ ఆమె చెస్ప సాగింది. “పిల్లా! అత్తగారికి ఎదు 

రాడవచ్చునా* నీకు తల్లి తం|డీకూడా అత్తగాశే కడా! 

గీతలో ఏమన్నారో విన లే”. 
థర్టీ లక్ష సార్లు ఎడిరిస్తుంది. దానికేం! కరూర్చ్పోండి. =. 

కూర్చోండి ... నిలబడే వున్నారు” అంది మోక్షదా, 

సోదరి నిస్తరిణి వాకిట్లో నే కాముని (| అబ్బే | కరారో 

| డంకూడానా * ఇంకా బోలెడు పని వృంది. ఈ వుత్తరం 

ముక్క. చదివిద్దామని వచ్చా” అంటూ దుస్తుల కిందనుంచి 
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వక కార్డును బయటకు తీసి *వీది అమ్మాయి? ఇంతలోనే... 

ఎక్క- డికి వెళ్ళింది ” అని అడిగింది. 

సుశామ ఎక్కడకూ వెళ్ళలేదు. ఆ చీకటి గదిలోనే 
కురుల నారబెట్టుకుంటూంది. ని స్తరణి మాటలు వినగా నే.___ 

కొంగునుకూడా తలమోదకు లాగుకొనడం మరచి, ఖంగారుగా 

బయటకు వచ్చిండి సుశామ్క “ఏడండి వుత్తరం?” 

అంటూను, 

మోక్షడా చుర చుర చాస్తూ అంది “ తనశే మహో 

అందవుయిన _ కురులున్నాయని గర్వంతో ఎంత చచ్చి 
పోతూంది...... j= 

కోడలు సుశొవము బిక్క చచ్చిపోయి, వెంటనే 

నాలుకను కరచుకుంటూ నె క్లివైకి ముసుగును లాక్కుంది. 
“ తాపీ తల్లి ” దిద్దింది * అది కాదమ్మా విషయం ! 

మో హరీశుడు _వేమిస్తున్నా డని, + వూ. . *మిట్రెపడుతూందిం 

హరీశుడి తలి యా విషయా న్నేవూ(తం వప 

కీ వేము. అందుకనే ముఖాన్ని చిట్లించి * పిచ్చిమాటలు 

మాట్లాడకు ! “పెళ్ళయి ఆశేళ్ళయింది, ఇంతవరకూ పిల్లామే 

కాలేదు. ఎందుకూ. ..ఆ (శువముమోద నిప్పులొయ్యనూూ, wa 

అంది, 

“అది నిజమే ననుకో, పిల్ల లువుంకే యింటికి ఎంత 

అందం !” 

“న నేం చేయను అక్కా. ! ఇదంతా నా (పారబ్దము 

...అం'తే !” అంటూ చే త్రికొట్టుకొన సాగింది మోక్ష చా, 
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“ కాళీ డేవి తాయిత్తు -లీవుయినోొ తెప్పించి కట్టక 

= పోయేవ్ చెల్లీ.” 

క లన్నీ అయ్యేయి. చెయ్యని దేమిటి * ముఖాన రాత 

వుండాలిగాని. *, 

తాపీ తల్లి వక్క. క్షణంపాటు ఏదో ఆలోచించి వక 

సారి సుతావము ముఖము చూచి అంది * వయస్సుకూడా ఆశ 

లేదు! పరాంలే. మా నారాయణికి యివన్నీ చేయవలసిన 

అగత్వం లేక పోయింది సుమా ! డాని కిప్పుడు నల్లుకు పిల్లలు. 

అది యిప్వు జేమంటూాందో విన్నావా! లేదమ్మా ! వీల్ల లు 

లేనివాళ్ళే నిజంగా సౌఖ్యవంతులు ” అంటూంది. ఆపళంగా 

నేను నవ్వ్ అన్నా “అట్లాగా! పోయి వక్క-సారి మోక్షదా 

కోడల్ని మాచిరా ... ఆమె తేల ఎట్లా బాదుకుంటూందో 

పిల్ల లకోసం ” అని, 

ఒక వైపు “తాదీ తల్లి ” మరోవైపు మోక్షదా, 

యిట్లా డాడి సాగిస్తూండగా యిద్దరి మధ్యా సుతొమ సిస్త్రతో 
(కుంగిపోయింది ... చేతిలోని కగు చేతిలో చే _వేలాడు 

తూండగా. ఉత్తరం చేతికి యివ్వగా నే సుశామ వక సారి 

తనలో తశే చదువుకుంది. ఇక బిగ్గరగా చదువుదామని 

అనుకుంటూం౦డ గా వు క్తరంపై నున్న "బేస్ ఆనె కంగ్ర బడింది. 

తేదీ మూడు నెలల (కితంది ! 

6 4 4 

ఆ దినాన హోరున వర్షం కుకుస్తూంది. * కురవనీ, 

అంటు పాతల్ని వుపయోగించి కులాన్ని పోగాల్లుకునేకంశు, 

తడిసి కాస్త ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేసుకోవడం “జొడ్డపని 
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కాదుగా ’ అని అనుకుంటూ మోక్షదా వుదయాన్నే చెరు 

వనుకు వెళ్లింది, శచెకువు నుంచి యింటికి తిరిగి వస్తూండ గా 

ఆమె కండు ఒక్కసారిగ, గుమ్మం ముందు నిలబడీవున్న 

“సుకు మొద వాలేయి. కంకాలి * సుఖదేవ్ ” వకచేత్తో 

చిన్న శేక డబ్బా మరో చేతో గొడుగును పట్టుకుని 
గుమ్మంలో నిలబడి వున్నాడు. 

“వం * స్తుకూ * ! ఎవరికోసం వచ్చేవు. ..వర్ష ౦లో ! 

6 రోిడ్రలిగారి కోనము ” 

“ వేకలా ! కోడలెందుకు * * 

“కాంచెం పనుండి వచ్చేలెండి, లె 

సుఖచేవుడిచ్చిన సమాథానం మోక్షదా శెంత 

మూతమూ నచ్చలేదు. కాగా ముందుకొచ్చి మరీ 

అడిగింది _- *వమిటా రాచ కార్యం కల? 

సుఖ ేవుడు రహస్యాన్ని అప్పై కాలం దాచలేక 

పోయేడు. వెంటనే చెప్పేసేడు * వముందమ్మాా ! మురుగుల 
జక వొకటి తెచ్చే, 2 

“ఏమిటీ? మురుగుల జితా?” మోక్షదా అశ్చ 

రానికి మేర లేదు. 

“ ఎవరి కీ మురుగులు ' ” 

“ గోడ లుగారు తయారుచెయ్యమన్నాను ౫” అన్నాడు 

నీళ్ళునములుతూ. 

మాక్షదా కొన్ని క్షణాలు హౌనాన్న్ని వహించి, 

అంది  “ వవీ = చూడనీ, రా ! లోపలికి రా.” 
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“సుకు” మాశక్షదాను అనునరించేడు వరండాలోకి, 

మోాక్షదా వరిటయింట్లోకి నెళ్ళింది సీళ్ళబిం చాను దిం చుకో 

డానికి, 

సుశొమకి యో విషయ మేమో తెలియదు. ఆ వుడ 

యాన ఆమె కొంచెం ఆలస్వంగా లేచింది. లేచీ లేవకుం 

డాశ్కే మేడమెట్లు దిగుతూ వరండాలో నిలబడివున్న 
“నుకుిను సూచి ఆశ్చర్య ముతో ఆమె అంది “ఫీయి 

భగవాన్ ! నిన్నిక్క_జకు రమ్మని ఎవరన్నారు ? * 

ఇంకా అత్తగారు చెకువు వద్దనే వుందనే (భవుతో 

సుళామ యీ మాటల్ని జారవిడిచింది. తను చెప్పదలచు 

కంన్న ది యింకా పూర్తి కాకుండానే అ త్రగారు అరాంతరంగాొ 

ముందుకువచ్చి అంది * నేనే అతన్ని యిక్కడకు రమ 

న్నానే అమ్మాయి ! ఒకవేళ నేను చేసినపని తప్పే 
అయితే .., శ్రమించు ” 

సుశొము తెల్లబోయి మాకు మాటాడలేక తలను 

వంచుకొని కాలి బొటనవేలితో నేలపై చి తాలు గ్య 

సాగింది, 

“వఫి సుకు! కాస్త చూడనీయి. ..! ఎన్ని జతలు 
చేసేవ్ ... ఎంత బంగారం అయ్యింది !'” అంది మోక్ష దా 

“సుకు” నైవు తిరిగి, 

“సుకు? మ్మెరివాడలా యికిలిస్తూ, నేలపై చతికిలపడి, 

శేకుడబ్బాలోంచి వుల్తీ కాగితంలో దాచి వుంచబడ్డ మురుగుల 

జతని బయటకు తీసేడు. జత అఫ్ 'పెద్దదికాదు, బంగారం 

కూడా ఎంతో పట్టి వుండదు కూడాను... 
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సుశామజై పు చూస్తూ * సుకు” చెచ్చేడు “చూడండి, 
De ఇ ఖాలీ 

అచ్చంగా మారు చెప్పినట్లు తయారుచేసే సోణామణి చేతు 

లకు పూసినటు సరిపో తాయి, ” 
mg 

సుశొమ చేతులను బాచి మురుగుల జత నందుకొని, 

నంచిన తలతోనే అంది ోవ్తక వెళ్ళు” (ప్రమాదాన్ని (గహిం 

చీనవాడిలాగ, సుకుమారు మాటావక తోక ముడిచాడు. 

మోక్షదా కాలాన్ని జండా వెంటనే ఎదు 

ఏంది. “ సోణామణి అం కు చపలకొడు కేనా 1 

సుశామ “అవునిని తలూపుతూ మేడ మెట్లవైఫు నడు 

స్తూండటం చూచి మోక్షదా మండిపడుతూ అరిచింది 

“ఆప కాస్త!” 

మేడ మెట్ల వరకు వెళ్ళిన సుశామ యీ శేకను విని 
చట్టున నిలబడిపోయి వెనక్కి. తిరిగి చూచింది. 

మోక్ష దా చేతులు తిప్పుకుంటూ చెప్పింది. ఓ స్త్ 

మధ్య ధాన్యము కొనాలని, డబ్బును పంవుకుంటూ హారీశుడికి 

జాబు (వాసే. తేన తగ్గర చాలాతేక్కు_వగా డబ్బున్నదని 

వాడు జనాొబు యిచ్చేడు, కును మ్మెరిబాొగుబదాన్సి 3 

నిజమే ననుకున్నా. మొన్న వాడే యిక్కడకు వచ్చినప్పుడు 

బజాకుకుపో యి, శెండుపసెల బంగాళా దుంపలు తెచ్చి 

యింట్లో పజెయ్య్వనా - తిని చాలా దినాలయ్యింది, అన్నా. 

| చి ల్లగవ్యకూాడా నావద్ద లెడు అన్నాడు, అయితే యివన్నీ 

వాడంతట వాడన్నమాటలన్మా నీవు నేర్చి పెట్టినావా 1” 
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ఇటువంటి (పశ్నలకు జవాబు లివ్యట మెంతకష్టమో 

యీానాటి కోడళ్ళకు బాగా. తెలిసే వుండొచ్చు. ' అందుచేత 

సుళావము మారుమాటాడక వూకుకుంది. 

మోక్ష దా స్వరాన్ని మార్చి, "తేనెలూేట్లుగ ళ్ దక 

నను చె చ్చీ దేముంది పిల్లా | మొగుళ్లు డబ్బు లేక సానా 

బాధలూ పడుతూంటే, భార్య యిట్లా దానధర్మాలు చేస్తే 

నంసారా లెట్లా నాగుతాయో నువ్వే ఆలో చించు.” 

సుశావు నిశ్శబ్దంగా వూరుకోలేక, కొంచం కోపము 
తో శే జవాబిచ్చింది యళ. అభ్బాయి ... నాెకేమో దాన 

థర్మాలక్ డబ్బివ్యలే. నా డబ్బును ధర్నం చేస్తున్నా. నా 

దగ్గర న్వంతే బంగారముం కే దాంతో చేయించే యీ 

ముకుగుల్ని షా 

ఓ అదిమాగత్రం ఎందు కివాంఅంటా ? నువ్వు చెప్పింది 

గొప్పగా వుందనుకుంటున్నా 'వేమో | ఎవరన్నా వఏింశు నవి 

పోతొరు, నా మేనల్లుడ్ అన్న [పాసనకు నువ్వూ యిక్క_జే 

వున్నావ్ . అయినా నేనేమి వాడి చేతిలో పెట్టలేకపోయే. 
వాడు సీకెందుకులే, పొరుగింటి స్నేహాలూ అప్వీ బాగానే 

వున్నాయ్ ... కాని యా చాన ధర్నా శేమిటీ అంటా... 
నా కీవ్వన్నీ నచ్చవమ్నా!! నేను (బతికుండగానే నా కళ 
దుట యిట్లాంటివి జరుగుతూండగా నే చూస్తూ కూచో లేను, 
చేను కాస్తా “ప పూరీ ” అన్నాక ., ఎమ్ నీ యిష్టం, రెండు 

చేతులతో కొంపంతా దోచి పెట్టనా నిన్న నే వారుండరు. నీ 

యూస్ వచ్చింది ns యిష్ట మొచ్చిన వాళ్ళ కిచ్చుకో ప స్టే 

నాకెం?” 
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సలహీ అంత చెడుగాలతేదు. చివరంటా శొంతంగా 

విని సుశొమ అంది * అబ్లానే అత్తా! నా యిష్ట మొచ్చింది 

యిస్తా ,... మురుగులే కాదు.” 

గృహానికి రాణీవంటి వ్యక్తి _ మోక్షచాకు పెంకి 
నమాభధానసమా * కోపముతో మోక్షదా వణకిపోయింది. 

కండ్రనుండి నిపులను శాలుస్తూ * ఇష్ట మొచ్చినది యిస్తావ్ 

కాదూ * ఇయ్యి, అట్లాగే ఇయ్యి. ఇచ్చేవంశేమా త్రం 

ఆ పిల్లాడ్ని కాల్చుకు తిన్నంత వొట్టని మాతం మర్చిపోకు,” 

ఇంతే పెద్ద ఒట్టును సెన్లైక, కొంచెము హృదయం 

శేలికవ్యగా, మోక్షడా తలుపులనూూ చెంబుఐనూ తన్ను 

కుంటూ .పక్క_గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది. 

నితగ్గమూూ మతులిద్దరూ స్నానాల "రేవ్రవద్ద కలుసు 

కోవడం అలవాటు. నీళ్ళకోసం సుళెొము, బట్టలుతుకోో_ డా 

నికి చపల వస్తూంటాకు, ఈనాటి సాయం(తేషు సుశామ 

తలనయినా దువ్వుకోకుండానే, జుట్టును వదులుగా ముడుచు 

కొని చెరువునకు బయలుడేకినది. పొలముగట్టిను దాటు 

తూండగా, "వేపచెట్టు పీడను నిఅబడినున్న చపల అగుపిం 

చింది సుశామకు. సుశామే అడిగింది “సోనా వీడీ?” 

క ఇవ్వేలే మా వొదిన తీసుకెళ్ళింది. ” 

సుశామ వక్క. శ్షణం వూరుకొని తిరిగి అడిగింది 
“(పొద్దున్న కూడా పంపలేచేమే అబ్బాయిని ? ” 

“ ఖేందీ తీసుకొని వెళ్ళనంది చెల్లీ! వర్షం కురు 
స్తూంది---నే వెళ్ళనుగాక వెళ్ళనంది అది. * 

సుశామ మారు మాటాడక వూకకుంది. 
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చపల వుండ బట్టి లేనట్లు అడిగింది * అయితే కలకత్తా 

వెళ్ళడం ఎస్వుడేమిటి £7 | 

ఈ మాట వినగానే సుశానుకు ఆకాశంమిోదనుంచి 

ఒక, సారిగా జారిపడ్డ టనిపించింది. కలకత్తాలో యిల్లు అధైకు 

తీసుకుంటానని తన ఛర్త నిజానికి అనేకసార్లు అంటూ 

వచ్చేను, కాని తనీ విషయాన్ని కిట్టకయినా తెలియనీయని బే 

యో చపల కెట్లా తెలిసింది ! 

సుశొెమ ఆన ర్య ముతో జ అక్కౌ_ ! నిజం చెప్పు. 

ఎక్కడ విన్నా వీ నంగి ల 

చపల ముఖాన్ని చిత్రంగా "పెడుతూ చెప్పింది “ఇంకా 

ఎక్కడనుంచి వింటాను ? మో అ త్తవద్దనుంచే.” 

“మా అత్తవద్దనుండా *” 

“అవునే... లూ అత్త వద్దనుంచే. నేను యింటికి 
నస్తూండగా మో అత్త తాపీ తల్లితో నిలబడి మాట్లాడు 
తూంది సీపేకను వినగానే అక్కడే నిలబడిపోయే... ఏమిటా 
ఆని. కాని వాళ్ళు మౌాట్లాడుకునేది వినడానికి ఎవరి శక్యం! 
వాళ్ళిద్దరికీ చేముడు నాలుగేసి కండ్లనిచ్చేడు కాబోలు! 
వాళ్ళు నన్ను ఎట్లా చూసేరో వమో, నన్ను భబూడంగా జే 
నిశ్శబ్దంగా వూరుకున్నారు. మొ ఆయనేదో ఉత్తరం రాసి 
నట్లూ, అందులో ___ “నిన్ను కలకత్తా తీసుకుపోతా 
నన్నట్లు” వాళ్ళనుకుంటూన్నా రు, నిజమేనా చెప్పవూ” 

సుశౌమ ముఖం పాలిపోయింది. వదో ఆలోచించు 

కుంటూ అట్లాగే కొంతసేపు నిలబడిపోయి, తర్యాత అన్నది, 
ణ్ స్టే సీళ్ళు నింపుకుని పోదాం,” 
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ఇతర దినాల్లో అయితే, వీరిద్దరూ తీరిగ్గా కబుర్లు చెప్పు 

కుంటూ, నవ్వుకుంటూ, యా తొలాడుతో త్యరగా' శెమిలే 
వారు కాదు చెరువువద్దనుంచి. ఈనాడు సుతామ అన్య 
మనస్క_ అయి, వెంటనే బయలు చేరింది యింటికి, చపల 

తనలో తనే “సి మనస్పింత కలవరపడేదని “తెలిస్తే అనలీ విష 

యాన్నే చెప్పేదాన్ని కాదుగదా” అనుకుంటూ సుశావు 

ననునరించింది. 

అసలు చపల తనింకా చెప్పవలసిన వీపయాన్ని 

చెప్పనేలేదు. అందుచేతనే సుశామను అనుసరిస్తూ. . . మెరక 
ఎక్కుతూండగా అంది “పోనిద్దూ! నల్దురూ నాస్టు రకాలుగా 

మొటాడుకుంటారు. యీ కా స్తడానికి మనస్సు పొడువేసు 

కోవాలా... 

సుశామ మారు మొటాడక నడుస్తూంది. చపల తను 

చెప్పవలసిన విషయాన్ని ఎప్పటిక ప్ప డే చెబుదావునుకుం 

టూనే చెస్ప లేకుండా వుంది. సుశామే ఆ విషయాన్ని గురించి 

(పస్తావిస్తుందని చపల అనుకొని వుండొచ్చు. కాని (పస్తుత 

పరిస్థితుల్లొ' వ విషయాన్ని గురించి కూడా మాట్లాడేట్టులేదు, 

చివరకు. ..చపల వకసారి పెదిమల్ని తడుపుకొని, అడిగినది 

“ఇ వ్వేళ కంసాలి అగుపించ లే 1౪” 

జచాబే మియ్యాలో సుశొమకు తోచలే, అ(పయ 

త్నంగా తలనూపుతూ “లేదని అంది సుశొమ, 

ఇది విన్న చపల బిగ్గరగా నవ్వేస్తూ “ఈ! అట్లాగాం 

కర హోస్వాలాడతావు. ముకుగుల జత యిచ్చేసినట్లు 
సుకు చెప్పేడులొ అంది. 
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ఈసారి సుశొమ నిజంగా నే చిక్కులోపడింది. కొం చెం 

ఆలోచించి సుశామ అంది “నిజమే. “సుకు గాజుల్ని ఇచ్చే 

సేడు. కాని నన్ను క్షమించు అక్కా- - వాటిని సీకివ్వ లేను.” 

చపల తన చెవులను తనే నమ్నలేకపోగా అంది “వం ? 

అందముగా వే వేమిజి? ఫర్యాలేదు. చే నేమో అనుకోను లే, 

వాటినేయివ్వు. అందడానికి అంతేమిటి ₹ి 

“కాదు కాదు. అదికాదు. మేము ముకుగులజతల్ని 

బహూకరించేంత ధనవంతులమాను వ్వేచెప్పు తమింళ్రు! 

చేనివ్యలేను వాటిని,” చెప్పలేక చెప్పింది సుశాొమ-అబద్దాన్ని 

ఈసారి నముుకుండా నుండడానికి చపలేకేమోా మిగల 

"వేను. అందుచేత ఆమె ఓదీర్ల నిట్టూర్పును వదలి అన్నది 

“కాని ఎందుకూ? వంజీవ౨గినది. ..... చెప్పవూ. +.” 

సుళామ మాటాడక నడవ సాగింది. 

చపల నాల్లు నిమిహోలు మానంగా నడచి...గుమా 

న్నెక్కుతూ ట్ ఇవతలవాళ్ళకు ఆశలు కూపీ... .హ తాసుల్నీ 

చేయడం. ..మంచిది కాదు” గట్టగాఅంది. 

సుశామ కండ్లు సీటితో నిండాయి. అయినా సుళొెమ 

జబాబివ్యలేదు, 

కోడలు గుమృమెక్కు_తుండగాచే మోాక్షదా (పారం 

ఛించింది, “వలుతుకుందనగా వెళ్ళి, ..యిప్పుడా రావడం 

కొంపకో! రోజూ కబుషస్త చెప్పుకోడానికి వముంటాయో. .. 

వమానమ్మా” 
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సుశొమ యూ ధోరణిని లక్ష్య పెట్టక దొడ్డిలోనికి వెళ్ళి 

తడిచీరను ఆర వేసుకుంటూ అడిగింది “ఎక్కడ వుంద త్త __ఆ 

వుత్తరం * ఇట్లా యివ్వండి.” 

మోక్షడా యూమాట లేమో విననట్టు అక్కడనుంచి 

వెళ్ళిపోబోతూండగా, తిరిగి కోడలు అడిగింది *ఉత్తరం 

యియరూ 

ఆత్తరమా?ి అక్కగారు. ఆశ్చర్యాన్ని అభినయిస్తూ 
అడిగింది. “వం వువరం 1 ఎవరిది! ఎక్కడిది?” 

నుశొమ (కోధంతో అనబోయింది ోఎంతేనంగనాచి మే” 

కాని వెంటనే (కోధాన్ని అణచుకొని అన్నడి “మరా 

వుత్తరాన్ని చదివికేచదివేస, ఫర్వాలేదు  యిప్పుడన్నా 
యివ౧ండి” 

“కయి చేముడా! వమంటోంది ఇది” అంటూమోక్షదా 

తలమోొద చేతులుపెట్టుకొని అక్క_డే కూమ్బిండబోయి, పదో 

గుర్తుకురాగా నిలబడి అంది, “ఆగు! 'తావీతల్లి”ని పిలుస్తాను, 

ఆఖరికి నాముఖాన యీ రాతకూడా రాసిపెట్రివుందా! ఇవేళ 

తన వుత్త రాన్నిచించి చదివేను అంది. రేపు తన నగల్ని 
దొంగిలించేను అంటుంది, ఎవరు చెప్పగలరు G ఒద్దు కోడలా 

వద్దు, నా కీ వీధమయిన సుఖం అక్కరలేదు, హారీశుడు 

రానీ ! వచ్చి తన పెళ్ళాన్ని తను తీసుకుపోనీ యు. సుఖంగా 

అక్క-జే వుండమను. లేకపోతే నేను ఏవనుయ్యా, గొయ్యా 
చూసుకుంటా మోొక్షడదా బయటకు వెళ్ళిపోయింది. 

వంటకు వేళయినా సుశొము పొయ్యి వెట్టంచనూ లేదు, 

వే వంట పయ త్నా లనూ చేయ లేదు. లాంతరును తులసి 
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కోటవద్దచే వదలివేసి, వ్యాకులిత వాదయంతోో అటూ 

ఇటూ నడయాడుతూ యీ విషయాన్ని చినవరంట కనుగొన 

నిశ్చయం చేసుకోసాగింది, 

శజ్రంతలోనే పబేళ కం రాడొకడు పరు గత్తుకుంటూ 

వచ్చి లాగుజేబుళలోంచి వక కవరును తీసి సుశామ చేతిలో 

పెట్టి “ఇదిగో వుత్తరం” అని పరుగాత్తబోయేడు. సుశామకు 
మొదట్లో యిబేమిా అర్ధమవ్వలే. కాని కవకుమోది “అ జె 

స్పును చూడగానే నంగతంతా ఆమెకు తెల్పిపోయింది. 

ఆ వుత్తరం తన భర్త [వాసినది. 

'సుశావు కుర వాడి చేతిని పట్టుకొని వాడిని పారిపో 

నియ్యక అడిగింది “ఎవరిచ్చేరు బాబూ నీకీ వుత్తరం 1౫ 
కు రాడు కొంచెం కంగారుపడ్డాడు. భయపడుతూ నే 

“జవాను * అన్నాడు. సుశామ కరవాడిని లాలిస్తూ 

“ అబద్దాలు చప్పకూడదు బాబీ! సిగ్గు సిగ్గు . చదువుకొనే 
పిల్లలు అబద్ధమాడొచ్చా ? ఎవరిచ్చేరో నాకు తెల్పు లే.” 

కు రాడు సిగ్గుతో తలవంచుఖొని * ఎవ్వరితో చెస్ప 

నని వట్టువే సై చెబుకౌ ... వట్టువెయ్యి. ప 

సుశామ వట్టువేసేక కురాడు చెప్పేడు * శావీ తల్లీ 
ఇంట్లోవున్నారు. ” చేతిని వదిలించుకొని కురాడు పారి 
వోయీడు, 

సుశాము కవరును తడిమి చూచింది. కవరు అతికిం 

చిన మైదా యింకా తడిగానే వుంది. ఉత్తరాన్ని విప్పి చదు 
వుకున్నది. సిగ్గు సిగ్గు ! తనుతప్ప మశెవ్య్వరూ చదువకూడని 
సంగతుల్ని తన భర్త (వాసేడు ! ఆలోచించినళొద్దీ ఆమెలో 
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అ తగారిసైన, “ద్వేషం, యిర్ష్య ముస్పీరినొన సాయి, 

ఉత్రరము ఆఖరులో హరీసుడిట్లా (వాసేడు * ఈసారి నేను 

నిజంగా చెబుతున్నా. ఇక్కడొక చక్కని యిల్లు అద్దెకు 

దొరికిం], శనివారం ర్యాతి బండికి అక్కడకు వచ్చి, అది 

వారం నాతో నిన్ను తీసుకొనివెడణా. సిదముగా వుండు” 
న 

ఇవేళ శుక్రవారం, శేప్రు శనివారం, ఎల్లుండి 

యిక్క_డనుంచి [పయాణం! ఈ ఆలోచనతో సుశాొమ 

ఆనందం పట్ట నేకపోయిందిం కొత్త యిల్లు, ఫొ త్ర వూరు... 

కొత్త కాపరం. అత్తగారి పోరు వుండదిక. 

ఎంచ క్కా- భర్తతో ఆకబుర్లూ యీ కబుర్లూ మన 

సార చెప్పుకోవచ్చు. ఇద్దరూ కష్టసుఖాల్ని పంచుకోవచ్చు. 
ఇట్లా ఆభోచించుకుంబూనే సుశామ నాల్లు అటుకుల్ని తిని 

ఆపూటకు - వంటయినా చేసుకోక పడుకుంది. . సుఖస్గష్నా 

లను కంటూ. 

ర్మాతిచేసిన వువవాసానికి సుశామ పూర్థిగా అలసి 

పోయింది. అవేంశ వకాదశి అవడంవల్ల అత్తగారు యేమో 

తినదు. ఇక తన వకర్ణెకూ - కాస్స పొయ్యిమోద ఎసశేసు 
కుం కు చాలు, లేచి సక్క_బట్టల్ని చుగ్టేసి సుశామ (కిందికి 

దిగివచ్చేసరికి పశున్రులశౌల శ్ముభపరచబడి వుంది. అవు 
దూడల్ని వదిలి అత్ర చెరువుకు స్నానానికి వెళ్ళింది 

కావల్ను. త్వ్యరత్యరగా వంట కానిచ్చేసి ... సామానులన్ని 
సర్దుకుని (పయాణానికి తను (పయత్నాలు చేసుకోవాలని 
సుశామ అనుకుంది. పొయ్యిరా జేసి చెకువుకు వెళ్ళి బట్టలు 
వుతుక్కొని స్నానం ముగించి, నీళ్ళవించెతో యింటికి జేశే 
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సరికి యింట్లో మోాటింగు జగుగుతూండడాన్ని మను నా 

నించింది. మోక్షదా పొడి బట్టలతో తావళాన్ని (తిప్పుతూ 
కరూర్పునివుంది. చుల్టూ తాపీ “తాపీ తల లత్రీవురి, 

ఇంకో విధవరాలు కూర్చునివున్నాఏ. అడుగులచప్పుడును 
విన్న నూతన విధవరాలు వెనక్కి. తిరిగి సుతామ సై పాక సారి 

చూచి మళ్ళీ అటుతిరిగి అన్నది. * ప్పుడయి లే నేం కా 

నంతొచనం కలగొచ్చు. మారు మూ పిన్ని ని మూడ లేదు 

షా య తు చూ స్తే మోే “తెలుస్తుంది. ఆమెకు ముప 

అయి బేళ్లు, . .అయిలే నేం...” 

'తాపీకల్లి” తలనూపి, పెదిమలను విరిచి * లే చేపిల్లా ! 

కాళీ మహాతల్లి తాయె శే పనిచేయకవోశే ” మోక్షదావై ఫు 
తిరిగి, . * ఏమంటావ్ సోదరీ *” అంది. 

సోదరి మోక్షదా ఏమో అనక వూపకుంది. అనలేక 

పోవడానికి కారణం పరినర (పాంతాల్లో కోడలుండట మేనని 

కూడా చూవులతోనే తన అసమర్థతను వ్య క్షవరచింది. .. 
కోడలినైపు తల సెగురవేసి, 

నడుస్తూనే సుశామ యీ నంభాషణనం తొ విన్నది. 

ఎంతసేపటినుంచో వాళ ఇముధ్వ చర్చించబడుతున్న విషయము 

తననిగురించేనని కూడా (గహించింది, కాని మాటాడక 

తిన్నగా వంటా యింట్లో కే వెళ్ళిపోయింది సుశౌెము, ఎట్లాగో 

వకవిధాన యింకా వక్క దినాన్ని గడుపగల్లితే ... తనకు 
శుభదినాలు వస్తాయ్, ఇంకా వక్క_దినం -- ఇర వై నాల్టు 
గంటలు | 
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వంట పూర్తి కాలేదు, అవతల-వై పుమ్మూతం మీటింగు 

మాంచి హుషారుగా జరుగుతోంది. ఇంతలో జే ఖేందీ చంకను 

సోనావముణిని వేసుకుని హోజరయ్యింది. సుతామ మాతం 

యీ విషయాన్ని గమనించనేలేదు. కాని... ఆకస్మికంగా 

తనవీపుకు జేర్ణబడి.. “పాపా! నూ ... మా అంటూన్న 

సోనామణి మాటల్ని విని వెనుదిరిగి చూచింది. ఖేందీ వమ 

ఎరుగనట్లు ఎడంగా నిలబడివుంది. సుశామ తనవైపు తిక 

గడం చూచిన సోనామణే, ఆమెను గట్టిగా కౌగలించుకోని 

బుగ్గను బుగ్గతో రాచి... చిలిపిగా నవ్వ సాగాడు 

సుశామలో “కలకత్తా వెళ్ళిపోతే తిరిగి ఎప్పుడు చూస్తానో 
సోనానుూ అనేశతలంపురాగా, వంటమాసేసి కాస్సేపు ఆడు 

కుంటూ కూూర్ఫ్చుంచామా అనిపించింది. కావ్ ఆవూహాను 

అణచుకొని. ..తిర్షి సోన్నావెపు చూచేనసరకికి సోనా, ..తనను 

వెనక్కి-లాగుతూ పొరలు పొరలుగా నవ్వుతూన్నాడు. తన 

చేతులతో స్యయంగా సోనా బోసిచేతులికి. మురుగుల్ని 
అలంకరిస్తే ఎంత బాగుండును ! కాని అక్తవద్దనుంచి వచ్చిన 
అంత పెధవట్టును తనువిని కూడా ముకుగుల్ని ఎట్లాయియ్య 

డం? సుశామకి, తనపై తనకే కోపంవచ్చింది భగవంతుడి 
నిరర్ధకపు _ జీవితాన్ని తనకెందుకియ్యాలో ? నిట్టూర్పుతో 
సుశామ సోనానుండి చూపుల్ని మరలించుకొని తిరిగి వంట 

,నెపుతిరిగింది. 

నాల్లు నిమిపూలైనా కూడా సోనా కదలలే-_--వంట 

యింట్లోంచి, ఖేందీమాట్లాడక నిలబడిచూస్తోంది. సుశామ 
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ఇచ్చి పెట్టుకున్న కోసంతో అంది “ఒసేయి ఖేందీ ! పిల్లా 

డిని స్రీస్పుకోక అట్లా చూస్తావేం !” 

భేందీ నవ్వుతూ “ వాగు నాదగ్గరకు రాడమ్న్మా, 

సీనగ్గరనుంచి ముకుగులు పెట్టించుకోం చే నావద్ద 'కెట్లా 

వస్తూడూ $ * అంది. ఖేందీ గట్టిగా అన్న దీమాటల్ని " 

వెంట నే మాటింగునై పునుంచి తాపీళల్లి అనడం వినవచ్చింది 

* వివవే ఆ పిల్ల మాటల్ని * ముకుగులు పెట్టించుకోడానికి 

వచ్చేడుట. వం ముకుగులు? మురుగులు అంత చవగ్దా 

వున్నాయా య 

లత్మపురి కాబోలు అన్నది సాగదీస్తూ * అ...ఆ... 

బంగారపు మురుగులా + ప 

మురుగు విషయం వారిళో శ్యుభంగా యిదివరశే 
చర్చించబడ్డవిషయమని ఎవరయినా (గహించాచ్చు. ఈసారి 

సుశామకు నిజంగానే కోపంవచ్చింది. [కోధమితో. ..తన 
మెడను చుట్టుకున్న సోనామణి చేతుల్ని వదిలించుకొని. .. 
వాడిని దూరంగా తోసింది. పెదవులు (కోధముతో వణకు 
తూండగా యేదో అన్నది. కాని మాటలు బయటికిరాలే. 

నుశామ విచ్చిత్యపవర్హనకు హడలిపోయిన కరాడు 
మతిపోయిన వాడిలా విక్క_ముఖంతో సుశామ వె పే 
చూడ సాగేడు, 

సుశామ (పక్క-కుతిరిగి కండ్ల'ను తుడుచుకొని అంది- 
సెనాన్ని తీసేస్తూ “ఖేందీ _ నిజంగా చెబుతున్నా, సోనాను 
యిక్క_డనుంచి తీసుకుపో, లేకపోతే...” 
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'ఖేంది వు కోపంతో కు రాడిని బరాబరా యీాడ్చి, 

నడుంకెత్తుకుని బయటకు నడిచింది. కురాడు వడుస్తూ 

మారాంచేస్తున్నా డు. సుశొమ కదలకుండా కురాడివైశే = 

చూడ సొగింది _ అట్లా నే. 

వెనకోసారి సోనాకీ కోపమొచ్చి ఖేందీని ముక్కు 

పట్టుకు కొరకిన విషయం సుశామకు గుర్తుకొచ్చి, యివ్వేళ 

కూడా అట్లాంటిది జరగదుకడా అనే ఆదున్లొ అధిక మవ్యగా, 

సుశొమ మేడ మెట్ట నం క్మే-0ది. సోనా యింటికి _ 

. మేడకిటికీలోంచి పూ పూర్థిగా కన్పిస్తుంది. కురాడు ఎంతసే 

మారామువేస్తాడు ? బహుకా వాడప్పుడే న. 
మరచిపోయి వుండొచ్చు. ఖేందీ యేదో వూపుతూ, 

వ మేమో చెబుతూండగా సోనా నవ్వుతున్నా డుకూడాను. 

సుశామ స్థిమితపడ్డ మనస్సుతో (కందికి దిగి వచ్చే 

సింది, సుతామను చూడగానే తాపీతన్ని; అన్నది “ఇచ్చే దానివి 

ఎట్టానూ యిచ్చేవు; ఆ యిచ్చే బేదో మా కండ్రయెదుట నే 

యివగంకూడదమా ___ మహారాణీలా ! ఇందులో రహాస్వ 
ఎ 

మేముందనీ. . 2 

ఈ మాటలు విన్నపస్పటికీ నుశామకు అర్థం కా లే 

ప. తనను కాదనుకుని . . తిన్నగా వంటింటి 

పే సడుస్తూంది సుళశౌమ వంచిన తలతో, 

“ తావీతల్లి ” వూరుకో లే. తిరిగి గట్టిగా అంది, “నిన్నే 
నమ్మా 1» 

ఇప్పటికీ సుశామ (గహీం చలే తననే పిలుసుస్తూన్న ట్లు, 
వంట మింట్లోకి వెళ్లీపోయిందో పష అన్యమనస్క-లా ! 
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వకాదశీ వుపవాన మహాత్యంవల్ల! నీరసించి [పాణము 
కోవ్షిల్లి పరున్న నూతన వితంతువు వులిక్కిపడి కూర్చుని 

అంది “నువు చేసేపని యీంబాగుంబచే! ఆమె అసలు 

యిచ్చిందో శేదోకూడా సీవామెను పట్టుకొని అడగటం. .. 

ఛ! ఛ! తాపీ చెప్పిన సంగతులు. .. నమ్మవీలున్నాయీా. .. 

మోక్షదా కనుగిల్పుతూ తలవూవీ, జాగ తేగా నలు 
మూలలా చాస్తూ చెప్పింది కవక_డనుండి ఖేంప్ పిల్లాడిని 

తీసుకెళ్ళి పోవడం మనమంతా వూడనే చూసేము, ఖేంద్ 

"బయటకు వెళ్ళి కిటికీకంద నిలబడివుండొచ్చు ... ఆమె కిటికి 
లోంచి వాటివి జాంవిడవడం కష్టమా. ..? * 

ఇదంతా మహావు త్పొహూముతో వింటూన్న లక్షీ శని 
“నిజమే. మరు చెప్పిందికూడా సబబే, బంగారపు మురు 

గులు చేదా! చేతికి అందగానే వాటిని బొడ్డున పెట్టుకుని 

పరుగెత్తి వుంటుంది, అంతేగా !” అంది. 

కాపీ__సన్న టి నక్కినరంలాంటి పిల్ల, పదకొండేళ్నుం 

టాయి, వయస్సుకు చిన్నదయినా మాటల్లో యెవ్వం! త్రీక్సి 

పోదు. తాపీ అభినయపూ (కంగా చెబుతూంది _ “నిజమేచే 

నేనెందుకు అబద్దం చెప్పాలి ! ఫేందీ మురుగులను తీసుకుపోవ 

డంమా(తం నేను చూడ లేదుగాని, సు శామక్క_య్య వాటిని 

కిందికి వదిలేయడం చూసేను. కిందపడేవ్వుజెట్లా మెరిసే 

—— అవి ₹ 

“ నాకూతు శెన్నడూ అబద్ధమాడి ఎకుగునా ? ఎప్పు 

డన్నా దానినోటోంచి అబద్దంవ స్తే నాలిక చెండుగా చీల్చే 

యనూ*” అంటూ “తాపీతల్లి. వంటింటి వై ఫు తిరిగి ళ్ రీ 

తీ 
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సుశొమా ! రాణీగారి కూతురా! కొంచెం యిటొచ్చి న్ా 

మాట విని పో. ..ఒక సారి” అన్నది. 

నుశొము వంటయింట్లోంచి యో శకేకను వినగాశే 

బయటికి వచ్చి అమాయకంగా అడిగింది౮ీవిలవిచే రా పిన్నీ ౪ 

“అవునమ్మా ! ఇందాకటీనుంచే పిలుస్తూనే వున్నా, 

ఇక మామాట ఎందుకు వింటావ్ * నీవు ముకుగుల జతను 

ప మ సేతని విన్న ప్పటినుంచీ సా నరాలు wad 

Mo అందుకనే పి? గానే చెబు ప్పేది క 

విను, .. 

సుతావు తలమిోదకు కొంగును లాగికొని ముందు 

కొచ్చి వినయంగా నిఎబడి “ఏమిటంటున్నారు మోకము * 

అన్నది. 

' తాపీశల్చి” చెప్పింది “నిస్సంతుల యిళ్ళల్లో యిట్లాం 

టివి అనేకం జిర్షడం నాకు బాగా తెలుసు. కాని చేనిక్క_డా 

బంగారపు మువుగుల్నీ యివ్వడం ఎరగను: వడి ఎట్లాను న్నా - 

రహస్యంగా నువ్వు కిటికీలోంచి వాటిని ఖేందీకి జారవిడవడం 
చమొ చాగుండ లే. మా అంవకిముందు నిర్ణయంగా మహో 

రాణీలా యిచ్చివుం కే మేంకూడా చూచి ఆనందించే వాళ్ళ 

ముగా !” 

సుశామ _స్తబ్దులా నిలబడిపోయింది ! 

4 థీ క్ర 

హరీశుడు శనివారం రాలే వచ్చేసేడు. అతను 
ఆరోగ్యంతో చక్కగా వున్నాడు. నేషన్ నుంచి నడచివచ్చి 



౯ లా 
“Hy అ క్షా గ్నొ రాలీ 
త్ 

నందువల్ల _ పుట్టిన ఆకలికి... వెంటనే భోజనానికి 

కూర్చున్నాడు. 

భోజనంచేస్తూ తల్లితో అన్నాడు , ళ్ అమా! కల 

కతాలో యిన్లాక టె అధైెకు దొరికిందే!” 

“మంచిపనే నాయనా.” 

తన భార్యని కలక త్ర తీసుకుపోయి, అక్క_డ కాపురం 

పెడ తొనని సూబిగా చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతూ హరీశు డన్నాడు 
జజ్టంణిట్ర లు భోజనాలతో ఆరోగ్యమం తా నాశనయివోతుం బే 

అమ్మా!” 

“నిజమేరా! హాయిగా నీభార్యంని కలక కౌ ఎందుకు 

తీసుకుపోకూడదూ? - 

తలి నోటినుంచి, యింతత్యరగా యాధోరణిలో 
లూ 

సంభాషణ వస్తుందని హరీసుడెన్న డూ అనుకోలేదు,బహుశా 
ఆమెకు కోపం వచ్చిన బేమో అనుకొని అన్నాడతను ఉకాగేషం 

వచ్చిందా అమ 

“నాకా కోపం! లేదు._నాన్నా లేదు. ఇందులో 
కోపం రావడానికి వముంది గనుక? మాలాంః83 వాళ్ళకు కోప 

తాపాలు వుండకూడదు, మున్న మటుకు మొన్న మోజఆవిడ 

నన్ను నలుగురిలోనూ పట్టుకొని నానా మాటలు అని అవ 
మౌానపర్చింది. నీవు దానికి రాసిన వుత్తరాన్ని నేను తెరచి 
చదివేనని దొంగతనం కట్టింది. ఇంకా వమేమోలఅంది. ఆదే 
మన్నా మాట్లాడక వూరుకున్నా. కోపం తెచ్చుకుంకే లాభ 
మేముంది? వారీశుడు రానీ వాడితోచే యీసంగతి చెబుతా 
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ననుకోొొలి వూరుకున్నా. పోసీ లే, దానితో మళ్ళీయీసంగ 

"కేమో అనవద్దు, ఊరుకో నాయనా-ఎవరిపొపం వాళ్ళది.” 

భార్యకోనం హీశుకు' నాబ్రువెపులాచూ చేడు. ఆమె 

ఆపాంకాల్లోో అగుపించ లేదు. 

వమూనక్షదా అడిగింది, “అయి శే దాన్ని ఎప్పుడుతీసుొని 

వెళ్ళ నిశ్చయించుకున్నా వు*ి 

హరీశుడు తల, తిప్పుతూ “శేపే అన్నాడు. 

“పీ పెళ్ళాన్ని తీసుకుపోతున్నావు గడా అని అప్పు 
డప్పుడు వచ్చి నన్ను చూస్తూండటం మరచిపోకునాయనా ! 

మధ్యమధ్య సీవ్ఫ నాకు. అగుపించకపోతూం కు. ,.చే నీ కొంస 

"తాళం వేసేసి...” 

4 బ్రేచే___శత్రస్బక వచ్చి వరాస్తూంటాం. కొొంపని సరిగా 

సద్దుకోడం దానికి చేతకాకపోతే దాన్నికూడా అక్కడ ఆను 

కాలం నుంచను” హారీశుడు నవ్వి చెప్పేడు, 

మోక్షదా చిన్న నిట్టూర్చుని విడిచి వూరుకుంది.. 

అచేర్మాతి ఉత్తరాన్ని గురించి జరిగిన పేచీ విషయం 
సుశామను అడగటం హారీశుడు మరచిపోలేదు. దీనికి సుళామ 

మొదట్లో కొంచెం ఆశ్చర్వపడినా, వమా మాటాడక వూరు 
కుంది. ఆమె మౌనాన్ని అంగీకారంగా నిర్ణయిస్తూ వారీఘడు 

తప్పంతా సుశామబే అనుకున్నాడు. నిజానికి సుశావు 

మాటాడక వూకుకోడాస్కీ కారణం - తను జవావిస్తే, కోప 

గించి తనను అసలు కలకత్తా తీసుకెళ్ళడమే మా చేస్తా శేమా 

ననే తలంపే. 
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సుశామ నూతన గృహములో (పవేశించేసరికీ చీకటి 
పడింది. అందుచేత యిట్లా వున్నదో చూడబానికి ఏలు 

పడలే. దెదయా న్నే మటుకు సుశామ 'తెల్పుకుంది _ ఇల్ల ంత 

పొడుగా లేదని, పెన్దపెగ్ల గదులు రెండూ, ,వక చిన్న వసారా 

వున్నాయి. టు. వంటా రెండో దాంట్లో సామానులు, 

పడక్క బాగానే వుంది. పడకగది కిటికి గత తెరచి 

వుంచినట్లయి తే ఎదురుగా రోడ్డు, (పక్కనే బుల్లి పార్కూ 
అగుపిస్తుంటాయి. కావలసినంత సందడి! అన్ని టికంకు అనంద 

కరమైన ఏిహయం తను 'స్యతంతురాలవ్యటం. 

. భార్త వుదయాన్నే భోజనంచేసి ఆఫీసుకు వెళ్ళేడు. 

తన ప హి కాస్త కబుప్లు చెప్పుకుండామన్నా సహా 

చరులే లేరు! తనొక్క_ే వంటరిగా అట్లా కూర్చుం శే 

సాయం(తము అయ్యేటన్లే ఆ అగుపించడము లే. 

ఆమె తన EN చాలామట్టుకు పల్లైల్లోనే గడ 
పింది. అక్కడ, ఎటువైపు చూచినా, పచ్చనిచేలు కండ్లకి 
ఆనందాన్ని స్తూ అగువిస్తూండేవి. కండ్ల కేమో అడ్డే వచ్చేవి 
కావు. కాని యిక్క-డట్లా కాదు 

ఎటు చూచినా ఆకాశెన్పి మింగ జూచే మిల్లు 

గొట్టాలు, "పెద్ద పెద్ద మేడలు, దృష్టికి అడ్డొస్తుంటాయి, నిర 

లాశాశాన్ని గాని, పచ్చటి చేలనుగాని చూచే అవకాశ 
మిక్క_డ లేకపోవడం సుశాొమకు కొంచెం కొరవగాచే వుంది. 

కాని సాయం౦సమయాలు మాతం అనుకున్నంత 

చప్పగా లీవు. స్నానం ముగించి, తలదువుంకొని కిటికీ వద్ద 
కొచ్చి కూర్చుంటే పార్కులోకి వచ్చీ పోయే జనం, 
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పార్కులో ఆడుకునే పిల్లలు, (డౌవుడుబళ్ళల్లో బోసి మ 

నవ్వుతూ వచ్చే స పసిపాపలు, ..అగువి స్తూండేవాకు. అట్లానే 

చూస్తూండగానే తనకి శెలియకుండాశే (క్రమంగా చీకటి 

పడేది, వక్క-_సారిగ పీధి'లెట్లన్నీ వెలిగోవి. సుశామ వంట 

(పయళత్నాలు చేసేది. 

ఒకనాడు సుశామ వంటపొయ్యి రాజేసి ఎనరు 

పొయ్యిమోద పడేసి కూరలు తరుగుతూ అనుకుంది. .. 
తనకుకూడా “సోనా” వంటి బిడ్డవుం శు ఎంత చాగుండేది! 

సాయంకాల మయ్యేసరికల్లా _ అబ్బాయికి చక్కని దుస్తులు 

తొడిగి ముఖానికి యింత పొడరద్ది నిత్వ మూ పంపిస్తూ 

వుండును. ఈసరికల్లా యింటికి తిరిగ వచ్చేసి అమ్మా? 
అంటూ పీల్చేవాడు, నవ్వుతూ తను అబ్బాయిని కౌగలించు 
కొని అన్నము ఉపడుతూంకు వష్కొక మునే వింటూ 

పార్కులోని సంగతులన్నీ చె స్పు వాడు. 

ఎప్పుడో వకసారి తన స్నేహితురాలే కాబోలు 

చెప్పింది _ ముప్పయివళ్ల స్త్రీకి, అదేదో మందు తాగితే 
పిల్లలు సుశ్లేరుట. ఆ మందు కలకత్తాలో దొరుకుతుంది. 

తను మాతం తెప్పించుకొని ఎందుకు తాగకూడదా 

మందును? సుశొమకు యీ కోరిక మనస్సులో చాలా 
కాలంనుంచి వుందిగాని ... మధ్యన సిగీ"కటి అడ్డువచ్చి 

ఆమెను అడుగనీయకుండా వుంది. వముయినాసరే యీ విష 

యాన్ని యీనాజే భర్తతో చెప్పి తీరాలనుకుంది సుళామ. 

ఆదినం 1మభ్యాహ్న్నాన నెత్తిన జంగిడి పెట్టుకొని, 

బొమ్మలు, ఆటవస్తువులూ అమ్ముకుంటూ ఎవరో ఆ pee 
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వెడుతూండటం మాచిన సుశొమ వాడిని పిల్చింది. కిటికీ 
(కిందకు వచ్చి “ఏంకావాలి తల్లి” అన్నాడు వాడు, 

సుశామకు వమని చెప్పాలో తోచలే. ఆమె ముఖం 
సిగ్గుతో ఎరబడిపోయింది. గత్యంతరం లేనట్లు అడిగింది. .. 
“పదీ క్రీ జ్ వాపు.” 

బొవుఎలని అమే, ఆసామో పెద్ద సెల్యులాయిడు 

బొమ్మ నొక దాన్ని తీసీ ఆమెకు చూపుతూ నావద్ద వున్న 

బొమ్మళ్లాకల్లా యిడే మంచిదమా. ఖరీదు కెండు రూపా 

యలు” అని దానిని కిటికీగుండా ఆమెకు అందియ్యబో యేడు. 
బొమ్మ పెద్దదిగా వృుండటంవలన కిటికీ చువ్యలలోంచి పట్టక 

పోడము చూచి తిరిగి అన్నాడు “అబ్బాయిని అటు సంపండి 

తల్లీ | బొమ్మునిచ్చి పంపిస్తా” : 

సుశామ అటూ యిటూ నూచి మరీ కందిపోయిన 

ముఖంతో అన్నది * పోనీలే యింతకం'కే చిన్న బొమ్మ వంశే 
యియ్యి, ఓ 

ఉజ్బంత్రకం కు. చిన్నదా! ష్. ఇచే తీసుకోండి. .. 

మంచిది.” 

“అబ్బే వద్దు, పెద్దది యింకోసారి తీసుకుంటా, ఈసారి 
చిన్న చే యిచ్చి స్టైలే అన్నది si వున్న వొట్లోకల్లా చిన్న 

_బొమ్మవైపు చూపుతూ. బొమ్మలమ్మే అతను చిన్న బోవు ను 

తీసి కేట్రికీలోనుండి అందిస్తూ గఅర్థరూపాయి ఇన్వండి---” 

అన్నాడు. సుశౌమ ఇచ్చిన అర్థరూపాయను తీసుకొని బోవు 
లమ్మేవాడు సంతోషంగా వెళ్ళిపోయేడు. .. బేరమాడకుండా 

“కన్నందుకు 
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సుశావముకు బొవును వంజేసుకోవాలో అర్ధమవ లేదు. 

తను చేసిన అర్థవిహీన కార్యానికి వంటే సిగ్గుపడుతూ, 

ఆమె బొవు న క్రి తిప్పి చూచింది. త ర్యాత బొమ్మను 

నేలపై కూర్చోపెట్టి కాస్వ్పేవు చిన్నపిల్లలా ఆడుకుంది. 

ఆడుకుంటూ రకం అలసిపోయి, బొమ్మను అక్కు.న 

జేర్చుకొని న్మిదపోయింది ... మథుర న్యష్నాలతో, 

హరీశు డిదంకా విన్నాక నవ్వుతూ, సుశామను 
దగ్గరగా లాగికొని అడిశేడు “సీకు పాపాయి కావాలిశదూ ! 

తఅంకేకా OU 

.సుశామ సిగ్గుతో నవ్వి...“ వెళ్టురూ ... ఎప్పుడూ 
హోస్యాలే, నిజానికి నక్కనాడైనా వదైనా మందైనా 

పృటారు” అంది, 

హరీశుడు మాటాడక వూరుకున్నాడు. 

మరునాడే మందు. సీసా వచ్చింది. (తాగడానికి రుచి 

కరంగా లేదామందు. విషంలా వుంది. అయిలేనేం, + +వుప్పీ 

పోతూ సుతౌవు కండ్రను మూసుకొని భగవంతుని (పార్ధించి 

వక్క_ గుటకలో (శాగివేసించా మందును. 

4 థీ 4 థీ 

శనివారము సాయంకాలము హరీశుడు పల్లెకు చెళ్లేశు- 

తల్లిని చూడటానికిగాను. "ఆదివారము అతను తిరిగి రాగానే 

సుశొమ అడిగింది *సోనాను చూచివచ్చేరా (Ra 

“నాకు తీరిక చిక్క_నిదే” 
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“సీకే చిక లేదా *” సుశౌొము చాలా బాధపడింది. 
“ ఫీకకూడ దొరకనంత పనిలో మునిగిపోయారా? * అంది 

భాధతో చే. 

సుశామ పడే బాధను హారీశుడు (గహించుకొని 
అన్నాడు. *సనేలేే ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు సోనాసు తప్పక 
చూచివస్తా.” 

“వళ్ళి వూరికే చూచివ సే లాభంలే. వెళ్ళేస్పుడు 
ము్హవుగుల జితాను ఒక పెమువుయ్య్యాల తీసుకుపోయి 

యిచ్చేసిరండి,” 

“ఉయ్యాల యిస్తే యివు4గాని _ మురుగులజ తా 2 

ఒక సారి అము...” అంటూ మధ్వలో ఆగిపోయి వదో ఆలో 

చించుకొని తిరిగి హరీశుడు డన్నాడు “ఆ మురుగుల జత మన 

అచ్బాయి"కే వుంటుంది. క 

సుశొమ మాగుమాొటాడక అతని ముఖం కేసే చూస్తూ 
చిలిపిగా నవిం _ తలనూపుతూ అంది “అయితే అట్లా శే 

కానీయండి. కాసి లేపే వక వుయ్యాల కొనుక్కురండి ... 
తర్యాత గుర్తుండదు. 

మరునాడే బజారునుంచి వుయ్యాల వచ్చింది. శని 
వారంవరకు వుయ్యాలను ఎక్కడ వుంచాలో తోచక, 
కాస్సేపు ఆలోచించు ని, సుశామ దూలానికి (తాటితో 
(వెలాడదీసింది - కొత్త 'వుయ్యాలను, 

శనివారం వారీశునికి పల్లె వెళ్ళడానికి వీలు చిక్క_లే. 
పె శనివారం కాబోలు హరీశుడన్నా డు “సాయిం్మతేము నేను 

అవు ని చూడటానికి వెడుతున్నా.” 
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కయాాలను తీసుకుని వెళమంటుంది కాబోలునని 

లోలోపల భయసడ సాగేడు వారీశుడు. కాని విచితమేమం కే 
సు తావు ఉయ్యాల నంగతి వమాత్రం తేల పెట్టక అంది, 

“ఆదివారం రా(తికల్లా వచ్చే సెయ్యండి అ అసి, 

ఇదీ మంచి చే. ఇతరుల వీల్ల లకోసం “పెద్ద పెద్ద వస్తు 

వులను బోలెడంత దూరం మోసుకొని వోడంలో అగిం 

ఏముంటుంది * హరీశు డీమార్సుకి కొలదిగా సంతోషించేడు 

కూడానూ. 

హరీశుడు ఆదివారం రాతే తిరిగి వచ్చేసేడు, ఇంటికి 

జేశేసరికి చాడాపు పదిగంటలవ వస్తూంది. వీధి తలుపు 

మూయబడివుంది. సుశొమ లోపల్లోపల తనలో తినే వదో 
సన్నగా వాడుకోవడం పిన్పిస్తూంది. పూ పూర మెన్నడూ ఆమె 

వాడటం తను విని ఎరుగడు. గిజానికీ ఆమెకు సంగీతంకూడా 

చమోొ రాదు. ఆశ్చర్యముతో హారీశుడు కిటికీకి దగ్గరగా 

జరిగి విన్నాడు — ఆమె ఏం పాడుతూందోనని, పిల్లలము 

ని దపుచ్చేం దుకు తల్లులు వాడే పాట నామె పాడుతూండటం 

విన్న హరీశుడు స్తబ్బుగా నిలబడిపోయేడు. , .కొన్ని క్షణాలు. 

హరీశుడు తలుపును తట్టగానే .సుశామ. పాటనావీ 

తలుపువద్దకు వస్తూ అడిగింది “ఎవరువారు%ి అని, 

“తలుపుతియ్యి. స? 

వంటనే ఆమె తలుపు తేరచి అన్నది *మూరిక యీ 

ఛా తికి రాలేశేమో అనుకుంటున్నా.” 
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ఆశ్చర్య తేమిటం టే, సుశౌమ “సోనా నంగతిని 

తలపెట్టనే లేదు. ఈసారి హారీశుడు “సోనామణి” యింటికి 

వెళ్ళి చూచివచ్చేడు కూడాను, 

గడిలోపల (పవేశించాక హారీశుడికి వుయ్యాలలో 

"సెలా లాయిడు బొమమ పడుకో పెట్టబడి వుండటం అగు 

పించింది. బొవ్ను తలకు పట్టుటోపీ, కాళ్ళకు బూట్సు, 

చేతులకి బంగారపు మురుగులు అలంకరించబడి వున్నాయి 
కూడాను, 

హరీశుడు ఫకాలున నవి “మా అ బ్బా యేమిటి ౫ 

అన్నాడు. సుశామ సిస్టపడి. . చిరునవ్వు నని “అవ్రనిని 

తలనూపింది. 

తర్వాత తర్వాత. , .ఏముంది 1 (బతుకంతా నవ్వుల 

పాలే! 
మరునాడు పిల్లి వచ్చి పాలనన్ని టినీ పడతోసి పోయింది. 

వారీశుడు భోజనాన్ని ముగించి. , అడిగేడు * యి వ్వేళ పాలు 

యివ్వ లేదే 1౫ 

“అబ్బబ్బా! అబ్బాయి చేసే చిలిపిపనులకి అంతు 

"లేకుండా వుంది. నేను పట్టుకో లేకుండా వున్నానమ్మా ! 

ఇందాక అటూయిటూ పరుగెత్తుతూ పాలని తన్నే సేడు.” 

హరీశు డీధోరణిని లక్ష్య పెట్టక నవ్వేసి లేచిపో యేడు. సుశామ 
యింకా అన్నది. “తర్వాత నాలుగేసేను, వడ్చి వడ్చి సద 

పోతున్నాడు - వ్మరినాన్న !” 

రాతి ని దపశువరకు సుశామ తవు కురాడి నాహాన 

కృక్యాల్ని గురించి, చిలిపి చేస్టల్ని గురించి రకేరకాలుగా 
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వర్శిస్తూనే వుంది. ఈ క్కురాడిని గురించి చప్పేమాటలకు ఒక 

అంతూ దరి అంటూ లేదు. హరీశ్ డివన్నీ వింటూనే 

న్మిదపోయెడు. 

కాని సుశొమ కంద్లేం మూతసడలే (పక్క-మోద 

నుంచి వేచి, ఉయ్య్యాలవద్దకు క కు( రాడు ని దపోతూండ 

టాన్ని చూచి, నమ్మదిగా వకవూపువేసి కిటికీవద్దకుపోయి 
నిలబడ్డదామె. ఏధిలో లైట్టింకా చెబుతూనే వున్నాయి. 

రోడ్తుమోద జనసంచారం పల్చబడిపోయింది. చుట్టుపట్ల జీవు 
లన్నీ సుఖంగా న్మిదిస్తూండగా యా నిర్భాగ్య సుతాయ 
మాతం ని దకుకూడా దూరమై ఎంతో సేవు అట్లాగే 

శూన్యంలోకి మూస్తూ నిలబడిపోయింది. 

నిత్యమూ యినువు3 మభ్య క అబ్బాయిని ' భఫించిన 

సంభాషణ ఏదో వకటి జస్టుతూనే వుంది. ఇప్పు డిప్పుడే 
హారీశుడు తనంతట తే వచ్చి అడుగుతూన్నాడు, “పిల్లా 

తల్షి వంచేస్తూంది? అబ్బాయి వడి అంటూ, 

కబ్పప్ప్రుడే బయటకు వెళ్ళాడు, వం” అంటుంది సుళొమ. 

హరీశుడా మెను 'పాచ్చరిస్తాడు “కురాడిని అటూ 

యిటూ నదిలేస్తున్నావ్ వ జాగత్తె! కలకత్తా పఏిభులనిండా 

ఎప్పుడూ బండ్లే! ఎప్పుడో వకనాడు.” 
సుశావుకు గుండెల్లో ఏదో పట్టినట్ల యేది, కొంచెం 

సేపు ఆగి, తనకి తాను ధైర్యం చెప్పుకొని తిరిగి అనేది, 

“ఎప్పుడూ కాదు. అబ్బాయి మోలాగ ెలివితకఘ్కువ వాడను 

కున్నా రా!” 

“అయితే నేనేనా తెలివితక్కువ వాడిని!” 
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_ “కాకపోతే! మొన్న నేగా ఐదు రూపాయల నోటును 
పాశేనుకొన్న డి. ఇది విని అబ్బాయి వమన్నాడో తెలుసా, 
ఒకసారి నాన్న చెవులు మెలిపెట్ట వే - మళ్ళీ మళ్ళీ పాశేసు 
కోకుండా” అని,” 

ఇద్దరి నుధ్య కాస్సేపు నిశ్శబ్దం. తే ర్యాత మొటాడు 

కోడానికి ఏమొ అగువించేవి కావు. ఆఖరికి సుశామే అనేది: 

“అబ్బాయి యింకా వమన్నా డో విన్నారా * . 

“ఏమన్నా డేమిటి?” 

ష్ వొక్క ర్తవే వంటి వండడం, యింటిచాకిరీ అంతొ 

చేసుకోటం. ..వాలా కస్టం. నాకు త్వరగా పెళ్ళిచేయ వే 

కోడలొచ్చి ఆదుకుంటుంది” అంటాడు. 

హరీశళుడు నవ్వేసి కన్యగానే?” 

ఇ “అవును. నిజంగానే. అచ్చంగా పెద్దవాళ్ళ మాట 

లన్నీ ను” అనేది. 

“అవును. ఇదంతా “నీవు నేర్చిన విద్యయే” వాడికి” 

“అయ్యా. ..నాబేముంది. వాడే నేష్పుతాడు మనకి,” 

ఇద్దరూ విరగబడి నవ్వుకు చేవారు. 
ఈ విధంగా సుశౌమకు ఆరు నెలలు సౌఖ్యంగా గడిచి 

పోయేయి. కాని సుశామ ఆరోగ్యం మాత్రమూ బాహికంగా 
దిన దినమా మార్పులు చెందసాగింది. 

ఆమె కంథ్ర చుట్టూ నల్లటి చారలు ఏర్పడ్డాయి. ముఖ 

ములోని వర్భస్సం'తొ ఎటో పోయింది, “శేశములు కూడ 

రాలిపోయి. . .తలకోట్టు బాగా పల్చబడి పోయింది. వికృతంగా 

ముఖం సువిశాలవుయింది. 
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హరీశు డిడి గమనిస్తూనే వున్నాడు. ఆఖగికి వకనాడు 
అడిగేడు, *దినదినవమనూ యిట్లా అయిపోతున్నా వేం సుకొ? 

ఎప్పుడూ కూడా, ,వమిటా అలోచనలు 

సుశామ అతని మాటను నములేక పోయింది. అద్దము 

ముందుకు వెళ్ళి తనని తాను చూచుకుంటూ అంది “నాకేమి 
మార్పు కనిపించడం లేదే?” 

“అనను, నీకు కన్పించడం లేదు! నీ ముఖాన్ని మూడ 

బానికి కూడా ఎట్లాగో వున్నంత విచ్శితంగా మారిపోయేవు ” 

“అంత వికృతంగా వున్నా నాళ 

“నిజమే, , .మాచుకోరాదు. . . అద్దంలో. 

“చేసేం చేయగలను__మిా రే చెప్పండి.” 

సుశెొమ తన శరీరం వయిపు మరొకసారి చూచుకొని 

నిట్టూర్చి వూరుకుంది. 
హారీశు డార్యాతి భోజనము ముందు కూర్పున్నాక 

ఆమె. అన్నది “చూడండీ! ఎవరికయినా పిల్ల లు "లేనంత 

కాలమూ ... అందరూ ఆమెను ఏదో ఒకటి అంటూనే 

వుంటారు,” 

హరీశుడు మోటాడలే. 

సుశామ తిరిగి అన్నది “చేను చిన్న పడు_చటర్థీ గా 
రబ్బాయి, “వరాతీతో ఆడుకునే దినాలలో. ..ఎప్పుడూ నా 

కతను భర్తగా వుండేవాడు. ఇరవై నాలుగు గంటలూ మేం 

బొమ్మల పెళ్ళా శే ఆడుకుంటూండే వాళ్ళం. ఆ ఆటల్లోనే 

మా పిల్లలకు సెళి భళృవరకూ చేసేవాళ్ళం. కోడళ్ళను కూడా 

కాపరానికి తీసుకు వచ్చేవాళ్ళము. ఆ కోడలు వచ్చినప్పటి 
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నుండి జెబ్బలాటలు. , యివే మేం ఎప్పుడూ ఆడే బొమ్మలా 

టలు! ఇదంతా చూచి అమ్మ అనేది *ఇరవై నాలుగు 

గంటలూ “చక్కటి యిల్లో” అని కోశే శ్రీకి గృహమా 
దొరకదు. ఎప్పుడూ “భరో భరో అవే సీకి భర్తా దొరకడు. 
పీ ముఖాన "రండో చే రాసిపెట్టున్న చేమోనే తల్తీ! ఎస్ఫడూూ 

“భరో అంటూంటాను.” 

మాట్లాడ్డం సంగతి వదిలేసి, హరీశుడు తలనన్నా పెకి 

ఎత్తలేదు. భోజనాన్ని ముగించి హరీశుడు. , *పాలీవి!? అన 
గళ్షుడుం - 

సుశొవు పాలగిన్నను తెచ్చి భర్షఎదుట పెడుతు... 

నవ్వుతూ అన్నది. “మీరు నా అందాన్ని గురించి ఏమేమో 

అంటున్నారు, పిల్లల తల్లికి ఎట్లావుం కేశేం? అబ్బాయి అంటు 
న్నా డు” 

హరీశుడు కొద్ది దినాలనుంచీ' “యీ అబ్బాయి” [పసం 

గాలతో విసుగెత్తి పోయేడు. ఇప్పుడాతను ముఖాన్ని పైకెత్తి, 
ఎ(రపడ్డ నయనాల్తో సుశామ వైపు (కోధంగా చూస్తూ 

చెప్పేడు. “ఇటుచూడు! ఎప్పుడూ కురాడిని గురించేనా 
(సశంశ! ఇక ఆ చేరెత్తితే నేనీ కొంపలోంచి బయటకు 
పతా 

ఈ వక్క (కోధ వాక్యము చాలు...తన న్వప్న 

సౌధాల్నీ పునాదులతో నేల గూల్చడానికి, 

మరుచటి దినమునుండి సుతావము పూర్తిగా మా8౭ 

పోయింది. ఆమె వద్దనుండి అసలు మాశేలేదు, హరీశు 

డామెను విల్పినాగాని పలుకక, , “నిశ్శబ్దంగా ముందునకొచ్చి 
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నిలబడేది, అతని వద్దనుంచి వచ్చే వక మాటకి. . .ఇర-వై 

మాటల్లో కోపంగా సమాధాన మిచ్చేది. ..ఓక వేళ సమా 

ధాన మి సే, 

ఒకనాడు వారీశు డన్నాడు చిరాకుపడుతూ, ఆఫీసుకు 
ఆలకశ్య మవుతూాంది ” 

నన్నేం చెయ్యమంటారు?” 

“దం చేయమంటారం పే! వంట చేయ వే” 

“నేను వండలేనిక___యిీా మాయవంట.” 

“అయితే చేశే వండుకో వాలా? 

“పూరు వండుకోకపో తే వంటవునిషి.ని పెట్టుకోండి ” 
“వంట మనిషిని పెట్టుకో డానికి ధనం ేకపోజేనో జ 

సుశౌము (కోధాన్ని దిగ(మింగ లేక +, = కక్కి_౦ది, 

“అయితే. ..యింకో ెళి చేసుకోండి.” 

హారీశుడు జనాబివ్వక తిన్నగా స్నానానికి నీళ్ళ గది 

లోకి వెళ్ళిపోయేడు. సుశామ తయారయిన వంటకాలను 

విస్తట్లో వడ్డించి, నిశ్శబ్దంగా కూర్చుందిగ డపవద్ద, 

ఇంతేకాదు. నోరూ వాయీ లేని అచేతనాలతో 

కూడా సుగొమ దెబ్బలాడటం నేర్చుకుంది. ఎక్క-డే నా నేల 

పయిన కాలికి గిన్నెగాని అడ్డువ స్తే వక్క_ తన్నుతో మూలకు 
పంపివేసేది. అద్దపఫుస్టాండు వదులయి నేలమిాద సరిగా ఆనక 

పోతే వక్క దెబ్బతో సహ్యస ఖండాల్ని వేసేది. (కమ 
(క్రమంగా అమెళో ఉ(కోశం, పెంకితనమూ అధికమవ 

సాగేయి. హారీశు డిదంతా చూస్తున్నా వమిా ఎరగనట్లు, 

మాొటాడక వూరుకున్నాడు. నిజానికి హరీశుడు కూడా విరక్తి 
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చెందినట్లు ఆమెతో మనస్పిచ్చి మాట్లాడ్డం పూర్తిగా మాని 

క్ - 

ఒకనాడు హరీశుడే కాబోలు తనంతట నే “అబ్బాయిని” 

గురించి (పసంగంగాని చేయక పోవడంవల్ల, యీానాడది విని 

సుశామ చికునవ్యయినా నవ్వకపోగా మండిపడుతూ అరి 

చంది, “అబ్బాయా అబ్బాయి! అబ్బాయిని గురించి మాట్లా 

జ్ఞానికి ఎంత ధైర్యముంది మోకు? నాతో ఎప్పుడూ చెప్పకండి 
అబ్బాయిని గురించి. నాకు కురాడు లేడు. ఉన్న వక్కడూ 

ఏనాడో చచ్చేడు.” 

హరీశుకీ ధోరణికి నిర్హాంతపో యేడు. ఆమె నోటినుండి 

పై విధమయిన సంభాషణ విన్నాక అతనికి తిరిగి నోరు విస్ప 
డానికి ఖభ్రైర్యమే "లేకపోయింది. 

ఆనాడు బజారునుంచి వస్తూనే హారీశుడు కేక వేసేడు, 
“సుశ్రీ! ఒకమాట యిటు వచ్చిపో!” 

సుశొమ వెంటనే గదినుంచి బయటకు వచ్చింది. 

వారీశుని వెనకాలే వక దాసీ మనిపీ. వుండటం గమనించింది 
కూడాను. సుశావు ముఖంమీద చిరునవ్వు మెరిసింది వక 

నాపి, 

షారీశుడుడన్నాడు “చూడు. ఈ మనిషి సీకు పనికి 

వస్తుం దేవా?” | 

“ఏమిటీ పనిమనిపూ?¥ి 
“అవను. వక్క_ లేవూ. .. ఎన్నాళ్ళు కష్టపడ కాన్ !” 

సుశామ భర్త ముఖం-వైఫు వకసారి కృతజ్ఞ తొ 

పూర్వక దృష్టుల్ని బరపించింది. తనంశే హారీశుడికి ఎంత. 
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వ! ఆనందా(శువులు ఆమె కండను " రండే యో వంటే 

వాటిని గోటికొనతో మీటి, సనిమినిపిని నమూవిం చి, 

కని పేశేమిటన్నావ్? పనీ అదీ పాగా చేతనవ్రనా? 

రానాతో” అంటూనే సమాథానం కోసనమన్నా ఎదురు 

. వరాడక్క పనిమనిషిని లాగికొని వంటయింట్లోకి వెలి ల 

పోయింది సుశొమ, 

నూతనంగా పనిలో (పవేశించిన పిల్లకి పది 
Ep నేళ్ళుంటాయి, చేదు నూ” పనిలో బహుచుకుకు, 

సుశావుు ఆమె పనితనాన్ని మెచ్చుకుంటూ పడి 

నిమిషాల తర్వాత భర్త తో అన్నది “పనీ అదీ. ..పస్టు! 
ముందునాకు మాట్లాడుకోడానికి న్నే హితు రాలు దొరికింది 

నినంగతి చేము జెచుగు ” 

హరీశుడు నవ్వుకొని. .. “నేను... అచే...” అని 
వూముకున్నా డు. 

పనిమనిషి వచ్చేసరికీ సుశామ. ఆరోగ్నం బహు 

హీనస్థికిలోవుంది, కాళ్ళూ, చేతులూ పూచిక వుల్లల్లా సన్నగా 

(వేలాడుతున్నాయి. ముఖరి ర కృమాంసాలు లేనట్టు ఎండిపో 

యింది, ఇక భోజనము... -న్మిద, .. సౌఖ్యం. అనే ఇ వాటి వివ 

యం మారిచేపోసాగినది. 

పని మనివి. సాయం వచ్చిన తర్వాతనే ఆమె కొం 

దిగా కోలుకొన సాగుతూంది. ఈ మార్పును పూచిన వారీ 

నును కూడా తన తెలివికి తనని తానే మెచ్చుకున్నాడు. వే 

వొకటి రెండుసార్లు, 
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అకస్మాతుగా మోక్షదా వద్దనుంచి వక కల్మగాం 

వచ్చిందినాడు. ఆమె చనిపోవ సిద్దంగా వుందిట, హారీశుని 

వచ్చి వకసారి చూచిపొమని తంతి! చేతిలోని కులీ గాం 

చేతిలోనే వణుకుతూండగా హారీళుడు గాబరా పడసాగోడు 

కద్ చేద్దాం సులీ 1! అమ్ము చచ్చివోతూందిట 1 అంటూ 

మోక్షదాకు జబ్బుగా వున్నందువల్ల. తననికూడా 
హారీశుడు తన వెంట పల్లెకు రమ్మన మంటాడేమోనని అను 

కుంది సుశామ, నిజానికి ఆమెలో మోక్షదాను చూద్దామనే 

వొంఛకూ డా ఆశ్లై చేదు. అందుచేత కాస్పేపు ఆలోచించి 

ఆమె అన్నది. “మొదట మారు అక్కడకు వెళ్ళి పరిస్థితు 

లేమో చూడండి, ఆరోగ్యం. శి .(సమాద స్థితిలోవుంశే. ఖో 

తర్వాత చేను బయ నైరి రావచ్చు. . 

ఈ ఆలోచన హరీశునికి కూడా నచ్చింది. "వంట నే 

ఆఫీసుకు వెళ్ళి సెలవు చీటీ (వాసేస్కి అక్కడనుంచి అశే 
సైహనుకు వెళ్ళిపోయేడు. 

శెండవ రోజున హరీళుని వద్దనుంచి జాబు వచ్చింది. 

మూాక్షదా ఆరోగ్యం భాగా "లేదుట, గాని సుశౌవు బయలు 

చేరవలసినంక హీనంగానులేదట" అవసరం అనిపి సే హరీశుడే 
వచ్చి ఆమెను వంటపెట్టుకొని పో తాడుట! | 

నాల్లవ దినాన మరో వుత్తరం. . .మోక్షదా ఆరోగ్యం 
కోలుకుంటున్న దనీని. ..అయిడారు దినాల్లో తను బయలు 

చేరు తాననీ... 
వారీశుడు తిరిగి మోక్షదా....కులాసాగాచే వుందన 

చెప్పేసరికి,,.పది దినాలు పక్షైుయి. ఇంట్లో అడుగు పెడుతూ నే 
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తెరిగి వుయ్య్యల ( వెలాడదీయబడి వుండటం. . .హరీశుడు 
గమనించి నవ్వుకున్నాడు. . 

సుశామలోని నై రాశ్యమూ, వివారవమోూ అట్లాగే 
వుండటం చూచి, హారీశుడా రాతి ఆమెను దగ్గరగా లాగి 
కొని లాలిస్తూ అడిగేడు, 

“స్పుర్లీ 1 ఏమిటట్లా సా. ఆరోగ్యం నన్న గిల్టుతూంది రి 

నన్నేం చేయమంటావ్. . .చెస్పవూ? 

భర్త వద్దనుండి యీ మాదిరి ఆదరాన్ని పొంది.., 
ఎన్నో యుగాలయినట్లు అన్పించింది సుశామకు. కాగా కన్నీ 
రును తుడుచుకుంటూ అన్నది “మేం చెయ్యాలి. ..అంతౌ 
విధి వాత.” : 

హారీశుజేదో ఆలోచించుకొని చెప్పుడు. “హోర 
కొన్నాళ్ళు ఫేంజికిపోయి వుంటావా. ..! అక్క.డ ఎటువంటి 
వాళ అనారోగ్య వుయినా బాగుపడుతుందిట 1) 

“ఎక్కడికీ! ఇఛేంజికా! నాకు వెళ్ళడానికి ఎక్కడైనా 
మోా[తంవమివుందని. . ,!” ఆమె ఒకసారి నిట్టూర్చి. . .వారీశుని 
చూచీ నవింనది విషాదంగా. హారీశుడు ముచేమోూ మాటాడ 
లేదు. ఆమెకూడా మూకీభావం వహించింది. 

ఒకనాడు అనుకోకుండానే సుళొను శీర వోజూబు 

వచ్చింది. అ డెసుమోద దస్తూరి (ప్ర్రీదిలా స్పష్టంగా అగు 

పిస్తూనేవుంది. సుశొమ కవును చించి. ..తన మతు రాలు 
చపల (వాసినట్లు తెలుసుకుంది. సువౌవు ఆనందంతో నవ్ర 

కుంటూ ఉత్తరం చదువుకోడానికి కూచుంది. చపల (వాసింది, 
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నఖ! 

ఎంతో విచారముతో యీ వుత్మ రాన్ని (వాయడానికి 

పూనుకుంటున్నా. నీ అడెసు యింతవరకూ నాకు తెలియక 

పోవడంవల్ల జాబు (వాయ లేకపోయా, సోనాతండి మొన్న నే 

వారీశుని అడిగి తెచ్చేరు. 

కావి వక్క_మొట అడుగుతా, , .చెప్పు నీకు వమ్మాత 

మయినా జ్ఞూనంవుందీ? ఇంత చిన్న వయస్సులోనే యిక 

సం తొనవతిని కావని నిరాశపడటంలో అర్థముందీ! 

“నీకా తెలుసనుకుంటా భర్తని యమఢర్శ్నరాజు చేతి 
లోనయినా చిక్క-సీయవచ్చును గాని,,.మరో నన్నీ, చేతికి 

చిక్క_నీయరాదని...” అని, ఆఖరికి సీవేచేసేవా. , .కూడని 
పనిని! వారీశుడు తిరిగి వివావాం చేసుకుంటున్నా డని మొదట 
చేవిని నమృులేక పోయే, అతను నిజంగానే తిరిగి పెళ్ళి చేసు 
కున్నాడని, భార్యను కూడా యింటికి తీసుకొచ్చేడని. .. 
"మొన్న నే కళ్ళారా వాచి తెల్పుకున్నా. ఈ పెళ్ళిని తాపీ 

తల్లీ, మోక్షదా వర్పాటు చేసేరట! పెళ్ళికూతురు. తాపీ 
తల్తీ, (ప్రధమ కుమార్తె, 

ఇందులో సీ అంగీకారం కూడా వున్న దని విన్నా. అచే 

నిజమైతే. .. ఇెల్లీ! ఎంత పొరపాటు చేసేవ్... 

ఈ విషయం విన్న ప్పటినుంచీ. ++ నేను అమితంగా 

బాధపడుతున్నా. జబాబు వెంటనే (నాయి. ,, 

సీ (పాణనఖి 

చప వ్ 
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సుశామ చేతులు వణికాయి. తను వమిచేయాలో. 

అర్ధము కాలేదు. శరీరమంతా దహించుకు పోతూన్న ట్లు * క 

పముతు “దిండులో తలదాచుకొని., “నిశ్శబ్దంగా దు?ఖంచ 

సాగింది, 

హరీశుడు ఆఫీసు నుంచి యింటికి తిరిగి రాగానే 

సుశామ చాలా (పశ్న లతన్ని అడుగుడా మనుకుంది. తన 

చందుకీ విధంగా గొంతు కొయ్యాలి! తనకి నా” అనేవారు 

(పపంచములో మరెవంరూ తేరనేనా? చంటిబిడ్డలా తను తన 

సం! అతని చేతిలో మతు. వున్నాయని 

నమి)తే ... అకసా త్తుగ యిట్లా గొంతు పినుకడం ... 

న్యాయమేనా? తను ఏమి చేరం చే? సినందుకీ నక్ష! తనముందు 

నంగతి ఏమిటి? తనకీ విశాల (ప పపంచములో ఇక స్థానమే 

లేదా? కానీ హరీశుని చూడగనే. ..ఆమెలో ఆమె తేర్కి_ంచు 

కొన సాగినది. ..“యీ వ్యడ్తేనా తన నిట్లా.. ,నిలువునా 
దహింప చేస్త! తన భర్త హారీశుడేనా. ,.యితను!” సుతామ 

ఎందుకో ... నమ్మ లేకుండా వుంది...తన హారీశుడీ పనిని 

చేసేశంకు! భోజనం ముందు కూర్చున్న హారీశు డామె 

మౌనాన్ని చూచి. . .అడిగేడు, “రాణి! వమింటి వేళ మొన 

ముద ధరింధావ్ ...! వం జరిగింది?” . 

సుశామకు, , .ఎంత (పయత్నించినా మాట చపెగ్గలలే, 

హారీశుడు భోజనం ముగించి. ..సడక గదిలోకి వెళి పో యేడు. 

సుశామ ఎంగిలి పడకుండా నే లేచి, వంట యిల్లును కడుక్కొని 

సామ్మాగి సర్టకొని. ..పడక గది చేరుకుంది. 
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హారీశునికి అప్పుడే న్మిదపడుతూన్నట్లుంది. . .సు తామ 

అడుగుల చప్పుడుకు కొద్దిగా వ త్లిగిల్లేడు. భయపడుతూ. .. 

ఆమె అతని చేతిని తాకి అన్నది, క్ష జునో___వినండి 

హరీశుడు ని దమత్తుగా, . .*వమిటీ”అన్నా డు. 

అంత సేపటి నుంచి తను అడుగుదామని. యత్ని స్హూన్న 

(పశ్నలన్నీ లోపల్లోపలే అణగారి పోయెయి. ఒక్క సారిగా 

ఆమె పెదవులు వణక సాగినాయ్: కన్నీరు అ(పయత్నంగా 

కార సాగింది, 

హారీశుడే తిరిగి అన్నా డు “*వమిటంటున్నావ్ *” 

సుశామ అన్నది “ఏమో అదుపూ లెదు? 

బొంగురు పోయిన ఆమె స్వరాన్ని బట్టి ఆమె దుఃఖస్తూన్నదని 

హరీశుడు చులాగ్రె (గహించేడు. వెంటనే నిదదూరమవగా , 

'శేచికాచుని ఆమె చేతిని పట్టుకొని అతనడిగేడు * సుశామ [| 

కఖస్తూన్నా వా! వం* 

ఈమాటతో కట్ట తెగింది. దుఃఖం వక్క-సారి పొంగి, 
పారి, వెలువలయి (పవహీంచింది. 

ఇ ౧ 

హారిశు డాశ్చర్వపడుతూ,.. * ఏంజరిగింది సుతా ! 

ఎందుకీ దుఃఖం చెప్పవూ" (పశ్నించేడు.. 

సుశామ 'బెక్కుతూ చెప్పింది *నన్నందుకు ేంజికి. 

వెళ్ళమంటూన్నారో. -ఆర్హమయింది. . -సేనేం పాపంచేసే,..” 

“ఏబుటిది? వం తెల్సింది పీకు? ఎందుకంటాను! 

చెప్పు...వమిటో...చెప్పు...”' (పశ్న పై (పశ్నను వేయసాగోడు 
తచ్పిబ్బవుతూ. -. సటువడ దొంగలా, 

ఓ 65 
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ఎక్కి శ్ళవల్ల సుశావమకు వూపిరి తీసుకొనడం కూడా 

అసాధ్యమవటంచే అతిని (ప్రశ్నల కింకేమి జవాబివ్యగలదు! 
నముదెగోజ దుస్తుల, కింద దాచిన వతేఖను తీసి. హారీశుని 

ముందుకు వేడిని చాచించానె,. : 

గది చీకటిగా వుండటంవల్ల. . .ఆమె చేతిళోని లేఖో, 

కవరో. . .మౌళేమా. . .కన్సించక పోగా... .హరీశుడు లేచి, 

స్విచ్చి వేసేడు, 

సుశాొమ చేతిలో కవరు వుండటం చూచి వారీకుడు 
చకితుడ య్యేడు. లేఖను పూర్తిగా చదివేక హరీశునికి అం 

కాకుండా మిగిలినదేమో లేకపోయింది. మొదటినుంచి తను 

ఏది జరుగుతుందని భయపడ సాగేడో అడే జగ్టింది! ఎంత 

(పమాదం! 

అయి శే, (పస్తుతం సుళాము విచారాన్ని ఏవిధముగా 

వుపశవింప చేయ తల్పుకున్నదీ హారీశుని శే అర్హముకా లేదు. 

ఇటే విషయాన్ని ఆలోచిస్తూ, వణికే (వేళ్ళతో వుక్తరాన్ని 
మడుస్తూ, "తెస్తూ, కాస్వేపు అట్లాగే నిలబడిపో యేడతను. 

.. పాలిపోయిన ముఖంతో సుశామ తలగడాలో తలను 

దాచుకుని. . .దుకిఖస్తూంది. ఇంకాసేపు అట్లాగే నిలబడి 

హరీశుడుకూడా పక్క-మోద వా లేడు. 

కలతనిదలో రా, తీనిగ డిపిన హారీశుడికి నిద లేచే సరికి 

భాగా ఆలస్యమయ్యింది. సుశామ ఎప్పుడు చేచినదీ అనలు 

నిదపోయినదీ నేనిది కూడా హారీశునికి తెలియదు, 
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వడియెట్లావున్నా, యీదినము వుదయాన్నే సుళామ 

లేచి వంట [(పయత్నాలు చేయడం హరీశునికి ఆనందంగా 

వుంది. ఎందుకం కు గాయపడ్డ హృదయం కోలుకోడానికి 

కొంత ఆలన్వనువుతుంది. సుశామ యీ స్థికిని,. .ఆన్షై 
కొలంరి పుచ్చుకోకుండా -వింటనే దా పటేసింది. బక ఆమె ఇదో 

గ్యాన్ని గురించి తను ఆను భయపడనక్క_ర లేదు, 

శేలిక పడ్డ హృదయంతో, హారీశుడు కాలకృత్యాలను 

ముగించుకొని, గదిలోకి వచ్చేసరికి పొగలుకక్కు_తూన్న (ఉర్? 

ప్సును తేచ్చి సుశెమి బల్హ పె పట్టింది. 

హరీశుని ఆనందానికి మేరలేక పోయింది. ఆమె చీర 

ఫొంగును పట్టుకొని సుశామను దగ్గరగా లాగికొంటూ 

అన్నాడు “సెభాస్! మనిషం#ు అట్లా వుండాలి! ఆమె 

ఎవ్యరూ?. . .నీముందు. . .ఎందుకూ కొరగాదు. నిచారిం చకు 
నారాణే. . .విచారించకు.” 

నుకౌము యిదివిని నవంనూ లేదు, దూఃఖంచనూలేదు. 

ఆఖరికి ముఖాన్నయినా సెకెత్స లేదు. వారీశుని చేతిని విడి 
వంచుకొని .. .న్మిదలోనడుస్తూన్న ట్లు. ట్ట పరధ్యానంగా. ప 

వంటయింటి వెపు నడచి వెళ్ళిపోయింది. 

హరీశుడు స్నానాన్ని ముగించి భోజినమువద్ద కూర్చు 
న్నాక కూడా, అతనికి వవిషయంల్లోనూ లోటు బాట్ల గుపిం 

చలే. వంటకాలు కూడా, ఆ దినం నిత్య మరాకన్న (కొత్త 

రుచుల్నూ రుతున్నాయి, మామూలు మెముకం శు ముందు 

గానే యీనాడు వంటకూడా పూర్తయింది. హరీశుడు నం 
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తృ గా భోజనంచేసి, తేచి చెసే స్పేడు “పిచ్చి పిల్లా! విచా 

రిం చకు.” 

ఇది అతని నోటినుండి వచ్చీ రాగానే సుళావమ నయ 

సాలనుండి కన్నీరు జలజిల కారుస్తూ. =. వివారవమూా? 

అబ్బే- అని _పెకిఅంటూ,., మనస్సులోనే అనుకుంది... 

కZచేను దహించుకు పోయినా. ..... నొ మనస్సునుంచి ౫౮ 

బాధ తొొలగిపోతుం డా?” 

ఆఫీసుకు వెళ్ళేజన్న మా కేగాని, ..హారీశుని మన 

సంతా. ..ఎట్లాగో వున్నడి, ఎప్పుడు సాయంతమవుతుండా 
అని ఎదుకు తెన్నులు చూస్తున్నా డు...మనస్సు'చ్య్యుూా మూ గే 

కందిరీగల్లాంటి తలంపులను తెరిమి వేస్తూ. ఆఖరికి. ..అయి 

దయ్యింది. హరీశు డింటిముఖం స ప్టేడు. 

తన యింటి ఎదుకగా జనసమూహం కూడుకుని 

వుండటం హరీశుని కండ్రబడింది, వమిటినంతొ? దొంగ 
తనమా! హత్యా! వారీశుడు ఆశ్చర్యపడుతూ, += పెద్ద సెన్ద 

అంగలతో గృహాన్ని చేరుకున్నాడు. పోలీనులిద్దరు “జనాన్ని 
వెనక్కి తోసి అణచివుంచుతూన్నారు కతాకు 

హారీశుడు. ..దడదడలాడే గుండెంతో, గుమ్మాన్న 
క్కు_తూండగా...ఎక్క_డనుండో “సీరూి కో కాలు పెడుతూ 

అతని కాళ్ళమావపడి. , ఎప్పుడూ అనుకో లే __బాబూ...! 

ఎ-ప్వు-డూ ...” అంటూ బెక్క_సాగింది, 

“ఏమబుటీ *అనుకో లేనిది! ఎవకు అనుకోలే! విహయ 

మేమిటి?” ఇదం తా దాసీని వూరడించి నెమ్మదిగా "తెలుసు 
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ప్రే మీరప హారీశుడిలో__.వమా[తమూ చేకపోయింది. దాసీ 

తాని స్థికికూడా. . విషయాన్ని కుప్తంగా, 

చెప్పే పరిస్థితిలో లేదు. కాగా హరీశుడు చిరాగ్రా డాసీని 

తవ్పీంచుకుని ముందుకు నడిచేడు. వీధితలుపు -తెరవబటేవుంది" 

పడక గదిముందు నిలబడీవున్న ఇద్దరు యింగ్సషుదుస్తూ 
లలోని వ్యక్తు ల్కు హరీశుని చూచి అన్నారు “తమశేగా 

గృహ యజమాని?” 

విస్తుపోయి హరీశుడు తడబడుతూ “అనును.” 

“బూ దాసీవబ్బ విషయాన్ని వినగానే పరుగెత్తుకొని 
వచ్చేం. ఇంత చిన్న వయస్సులో. యింత , =” 

హరీశుడిక ఆశే వినడానికి అక్కడ ఆగలేదు, వెర్రి 
వాడిలా మూయబడ్డ ' పడకగది తలుపులను (తోసుకుని లోస 

లకు (సవేశించేడు. దంతా చీకటిగా వుండటంవల్ల వెంటనే 

వమోొ అగుపించే దతనికి. హారీశుడు గుడ్డిగా ముందుకు. . . 

కిటికీతలుపులనై వు నడివేడు- డారిలళో భుజాన్ని ఏదో వస్తువు 
"రాసుకున్నా లెక్క. చేయక, 

వెల్లుకులో_సుశామ శరీరం గదిమధ్యగా (వేలాడు 

తూండటాన్ని చూచిన హారీశుడు, వెనక్కి. శెండడుగులు 

చేసి, వరి కేక వేన్తూ కరూలబడి పోయేడు. 

ఉయ్యాలకు కట్టబడ్డ డ్డ (కాళ్ళలో వక తొడు తేక్కు-వయి 
నందున, ఉయా్యల. pn దిగుడుగా (వెలాడుతూంది. 

సుశెమ (వేలాడుతూన్న (పచేశం దగ్గరనే, 5 .వోకుర్సీ తల 

(క్రిందులుగా పడివుంది. 
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హరీశుడింకా అటాో వుతిపోయిన వానిలా శవంవంక 

చూస్తూండగా నే, వోలీసు యినస్పెళ్లరు లోపలకొచ్చి, మెడకు 

బిగింపబడ్డ | తాటిని కోసివేసి అన్నాడు. . శవాన్ని పహోస్పటు 

లుకు పంపిస్తున్నాం,” 

హోన్పటలు ఆంబులెన్సు వికృతంగా అకుస్తూ శవాన్ని 

మూాసుకుపోయిందడి, 

తరాంత హారీశునికి వమి జరిగినది, తొను ఏమి 

. చేస్తున్నదీ. . . తెలవనేలేదు. తనకి స్పృహ వచ్చేసరికి, . .తను 
హోన్సటలు వెయిటింగు రూములో కూలబడి వున్నా డు. 

పడి గంటలు అవుతూం౦డగా, డాక్టరు వచ్చేడు. "వన 

కాలే యిద్దరు నర్పులు, కొందరు స్టూడెంట్పు, 

“ఆము విరా భార్యా, . 8 డాక్టరు అడిగేడు. 

“చి త్తం” అంటూ తల నూచేకు హరీశుడు. 

“ఆమె గర్భవతిగా వున్నదని. ..ఆమె అనుకున్న దా?” 

తలనూపుతూ లేదని” చెప్పేడు హరీశుడు, 

డాక్టరు చిరునవ్వు నవ్వుతూ తన ననునరించముంటూ 

ముందుకు నడిచేడు, 

వారీశుడు యంతములా డాక్టరు వెనుకే నడువ 

సాగేడు. ..Morgue మేడ పైకి, "పెన్ష గ్లాసు బల్ల పెన పరుండ 

"పెట్ట బడిన సుశౌమను చూడగానే అతనిలో దుఃఖం సెల్లువి 

క్రీ_ంది.ఆమె ఫరీరవుం తా ఖండించబడి, దగ్గరగా అవికిం చ బడి 

వుంది. పాపిటిభోని కుంకును ఎరగా మెరుస్తూ.సూర్య 
రస్నిలో నింతశోభనిస్తూంది ఆమె ముఖానికి, 
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హరీశుడానును మాచి, ముఖాన్ని చేశులతో కస 

కుని క రాడిలా ఏడుస్తూంశు, జాలిగల విద్యార్థి వకడు 

సుశొమ శవంపై తెటిగుడ్డను కచ్పేడు, 

డాక్టరు తన చేతిలోని గుడ్డలో దాచబడ్డ వస్తువును 
శనై —'యిటురండిఅన్నా డు హరీళుని పిలుసూ, 
mh, ఆజాలీ టి 

డాక్టరు చేతుల్లో, . .యింకా పూర్తిగా ఎదగని పసి 
గుడ్డొకటి వుంది. పసిపాపకు, చేతులు, కాళ్ళు, ముక్కు తల 
ఏర్పడ్డాయి, కండ్గుమా (త్రం యింకా తెరవలేనురి “తెరుచు 
కోన గూడాను, 

i 

పూర్తిగా పెరగని యీ గుడ్డును బయటకుతీసేం”, , , డాక్టరు 
చల్చగా చెప్పేడు, 

nn 

“ఆమె గర్భంతో వుండగా. , .ఆత్శవహాత్య్వ చేసుకుంది, 

హరిశునికీ_తర్యాతే చేయడాని శేమా అస్టై మిగల 
లేదు కూడాను. వెరి వానిలా చేలనుపడి దుఃఖస్తూ గోడకు 

వెసి తలను తపతవ బౌదుకొనడం తప్పి తే! 
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స్పీధి నాటకాల జీగొకటి ఆనాడు ఎక,_డనుండో (న సత్య 

శ్షమయ్మేసరిక ఆ పల్లెలోని వాతావరణం కాస్తా క్షణంలో 

పంక 

ఒచ్చినజట్టు చిన్న దేమి కాదు. ఇద్దరు ముగ్గురు సేవ 

కులు, ఒక వంటనుకిషి, మిగతా నాళ్గీంతొ నటులు, అంతా 

కలసి ముప్ఫయి రెండుమంది. తూప్పదిశనున్న ఓక (గొమంలో 

న్య న్నీ (పదర్శ: నలిచ్చి, వత్త రాఖి ముఖంగా వెళ్తున్నారు ' 

వాళ్లు, అపశరాస్హాం దాటడంవస, పశ్యర్యముతో తులతూగు 

తున్నట్టు క కన్సించే ఆ [గామం చివర చెసవ్రుగట్టుమోదున్న 
మర్రి చెట్టు సీశ్షని పి శ్రమించేరు. 

రకారుణిము నే తాలు కస్స్న మధ్య వయస్కు- డొకడు, 

సేవకుల చేత నేలంతా శుభం 'శేయించేడు. మరో సేవకుడు 

నూడు రాళ్లు తీసు సుకొచ్చి పొయ్యి తయారువెసేడ్కు వంట 

మనిషీ, తన నంచి తెరచి గారడి వాడిలాగ అల్యూమినం 

గిన్నెలు, తప్పాళాల్కు బూగ్లెమూకుడు, గరిటెలు బయట. 

'పెస్టైడు. జట్టులోని మిగతావారు యీలోగా (పక్కనున్న 

చెరువులో దిగి ధూళిధూసరితాలైన చేతుల్ని ముఖాల్ని 

తడుఫుకుని తుడుచుకొని చిరిగిన చాపలను దుస్పట్టను తీసి, 
నేలపైన పరచి నడుములు వాల్చేరు. పరుండటానికి అందరికీ 
సృలం లేనందువల్ల కొందరు. తుండ్లు పరచుకొని 
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కూర్చున్నారు. ఆ జట్టులో బాలురు చాలామంది వున్నారు, 

వా ళ్ళక్కడా అలసినట్లు (పవ ర్హించడం "లేదుగాని ముఖాలు 

మూత్రం పీక్కు_పోయి వున్నాయి. వాళ్లు కాలశ్లేపం కోనం 

ఆతృతగా నలుదిక్కులా గమనించ సాగరు, వాళ్ళు పెద్ద 

వాళ్ళకి "తెలియకుండా కండ్లతో నే మాట్లాడు కుంటున్నారు, 

వాళ్ళ దృష్టులనుబట్టి అప్పుడే క్యురవాళ్ళు ఎవరో యిద్దరికి 
జగడం (పారంభమయినబ్లు తెలుస్తోంది. 

మభ్న్గ వయస్కు_డు వాడావడిగా అటుఇటు తిరుగుతూ, 

“పశుపతీ! పడుకున్నావా! లే! లే! శేచి_ఓ దమ్ములాగి, 

బజారుశెళ్ళి కావలసిన సరుకులేవో పట్టుకురా! ఊ! రామూ! 
వమిటి - అప్పుడే గరా? "లేవోంయి. ..లేచి. బంగాళా 

దుంపలు తకుగు” అంటూ శేక లీసేడు. 

ఆమధ్య వయస్కుడు ఆ నాటకాల జట్టుకి మేనే 
జక. నాటకాలలో కంసుకు, భీముడు, యింకా వ పాత 

ధరించాల్సి వచ్చినా ఆయనే ధకిస్తూంటాడు. ఆయన 

మొపహాంలో సవాజంగా వుం డ్మేకౌర్య, గంభీరతలను చూసె 
ఆయనం కే జట్టులోని వాళ్ళంతా ఇభయపడుతూంటాకు. 
పిల్లల సంగతి చెప్పనే అఖ్య_రలేదు. ఆయన దగ్గరకు 

వెళ్ళడానికి ఛయపడ తారు. 

లేద్దామని అనుకుంటూనే పశుపతి మళ్లా కళ్ళు 
మూసుకున్నాడు. “ముల్లాయనుడి బండికూడా వచ్చేసింది. 
"లే. లే.” అని కర్కశంగా అరిచేడు మేనేజర్ మళ్ళీ, 

ముల్లాయనుడి బండి నిజంగానే వచ్చింది. ఆ బండి 
నిండా "పెద్ద, చిన్న స్యకులు ఇవాలా వున్నాయి. ముల్లాయ 
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నుడు పైనున్న "పెళ్తువూాద గొడుగు వేసుకుని కరార్సుని 

వున్నాడు, ఆయన (వక్క-నే యిద్దరు కు రాళ్ళు కూడా 

కరామ్సదని నున్నారు, ముల్లాయ నుడు ఆ జష్టుకి యజమాని, 

కృష్ణు గాధకి సంబంధించిన నాటకాలలో బృంద, యకోద 

'మొద్మలెన -వేపూటు అద్భుతంగా వేస్తూ వుంటాడు, హోయిగా 

పాడతాడు. ఆయన వయస్సు యింత అని నిర్ణయిం చలేము, 

మనివి మాగతం సన్నగా, వొట్టిగా, అందంగా నవుంటాడు, 

ఆయన (పక్కనున్న యిద్దరు కు రాళ్ళలో ఒకతను రాధ వేషం, 

వుకో అతను కృష్ణుడి "వేషం "వేస్తూంటాకు. 

ముల్లాయనుడి బండిని మాసిన పశుపతి మరి ఆలసిం 

చక, లేచి యిద్దరు సేవకుల్ని వెంట బెట్టుకొని బజాచుకు 

వెళ్లాడు. ముల్లాయనుడు బండిమోదనుంచి దిగి, చికునవ్యుతో 
అన్నాడు, “ఘోేపాల్ మహాశయా! అవ్వుజే గృవాం ఏర్పాటు 

చేసేశే! అందుకనే (బావ్నాణుని భూసురుడన్నారు. వాళి 

ప్పుడు దయతలిస్తే అప్పుడు లమ్మ దేవి ధనధాన్వ వస్తు వాహ 
నాలు కురిపిస్తుంది కడా!” 

ఆ పొగడృతో ఘోపాల్ మహాశయుడి ముఖార 
వఏిందం వికసించింది. వెంటనే అధికార పూరిత నగరంతో, 

“రాధా! దుప్పటి పరిచి, కాళ్ళూ చేతులు కడుకో్క-డాసికి 

కాసిని సీళ్లు పబ్బుకురా. థాకూర్! కొంచెం షర్బత్ తయారు 
చెయ్యి” అన్నాడు. 

“వారంతా భోజనాలు చేసేరా?” అని (పళ్నించేడు 

ముల్లాయనుడు, 

“ఆ! దారి మధ్యలో నదివడ్డున భోం చేసేం,” 



ధీర రాధారాణి 

“మంచి పనిచేసే. నేనూ డారిమధ్య క రాళ్ళిద్ద రికీ 

భోజనాలు సెట్టించేను. 2 _అని చెప్పి, రాధాకృష్ల షుల వంక 

( పేమపూరిత దృక్కులను బరిపేడు ముల్లాయనుకు, కణ 

మోగి మళ్ళీ అన్నాడు. “కాని, యిప్పటికి బాలా సేపయ్యి 0 

దిగా భోజ నాలయ్యి. కాస్త పర్చత్ పుచ్చుకుంటా శీవిటి?౫ 

“ఆగండి_వస్తున్నా. ఆ సుందోప సుందులు చూడండి, 

నరుక్కుంటున్నారు.” అంటూ కు[రాళ్ల వెపు పరుగ ల్తేడు మేనే 
జరు. అంతవరకు వకరి నొకరు త్మీవంగా చూసుకుంటూన్న 
sR , గం చెం a దృక్కులతో సమరం 

మాని ముష్టి యుద్దానికి తలపడ్డాన, 

కష దగ్గరకు క క రాళ్ళిద్దరూ ఒకరి నొకరు 

వది లేసేరు గాని, వాళ్ళ నాసికా పుటాలు మాతం (కూర 

మృగాల్లా (కోధంతో బుసలు కొడ్డున్నాయి, మేనేజరు యిద్ద 

రికి చెరో చురుకు తగిలించి, ఎడం ఎడంగా కూర్చోబెట్టి 

తిగిగి వచ్చేడు. | 

“హరిదాస్ బెల్లం పట్టుకు రావడానికి బజారు వెళ్లేడు. 

రాగానే అంతా హక ం తఈపదుపగాని,” అన్నాడు ముల్లా 

యనుడు, 

క్షే ళ మోాచేదో నరదాపడి యి స్తే, రేపట్నుంచి 

వీళ్లకి యిదే అలవాటయిపోశుంది. మిాదగ్గరకు రారుగాస్మి 

“మధ్య నన్ను తినేస్తామ” అంటూ మేనేజరు జట్టువై పు తిరిగి 
“ముల్లాయన బాబు తన సంత ఖక్చమిాద మో అందరికీ 
పానకం యివ్యబోతున్నా గు యి'మళ, రోజువారి బ కెంతో 

దీని కేమి నంబంధం లేదు” అని బృందానికి. స్పష్టంచే సేడు 
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కు రాళ్ళద్దరూ యింకో జెక్కుుతూనే వున్నారు, 

హఠాత్తుగా మేనేజరు పళ్ళు పటపట కొరుకుతూ, “నోరు 

య్యండి, ఈ! నోరుముయుమంకు అరలకాడా? ఇంకా 

మో యిద్దరూ అట్లా వడుస్తూ కూక్పుం కే యిద్దర్నీ మూకు 

డులో పడేసి వేయించి కరకరా నమిళేస్తాను. ఊ! నోరు 

మూస్తారా చేడా%” అని బ్యరటి కనుగుడ్డను విష్ణుచ|కాల్లా 

తిప్పుతూ శేక వేసేడు. పెద్దవాశ్త్నంతా. విరగబడి నవ్వేశారు. 

ముబ్లాయనుడు కూడా చికునవ్వ్యొకటి వదిలి “నాధా! నాకు 

కాసిని ఆకులు రాసి పెప్టు ” అన్నాడు. 

“నాకు కూడా” అన్నాడు మేనేజరు. 

“రాధా” అని నంబోధింపబడ్డ కు రాడు, పాన్ దాన్ 

దగ్గర "పెట్టుకుని, బాలిక లాగ వయ్యారంగా కరామ్పన్నాడు. 

తమలపాకులకు సున్నం రాయడానికి, 

పానకం (తాగేక కునాళ్లంతా నిదపో యేరు. ముగ్గ 

యనుడు చెరువులో స్నానంచేసి వూర్జ్వపు టుండాలను చక్క 

దిద్దుకొని. (పార్థన చేసుకోవడానికి వో (పక్కగా కూర్చు 

న్నాడు. మే నేజిను మాత్రం వి శాంతి అనేది లేకుండా వంట 

సంగతి అజ్యాయిమి. చెయ్యడానికి "వెళ్ళేడు. 

భోజనానంతరం జట్టులోని వకతను వూళ్లో విజేపూలు 

కనుక్కురావడానికి వెళ్లాడు. ఎట్లా తెల్పుకున్నాడో గాని 

అతను, తిన్నగా రాయ్ వంశీయులికి చెందిన భూలురాయ్ 

వద్దకు -విశ్లేడు భూలూరాయ్కి 24 వడ్డుంటాయి. జవిాందార్ 

గారబ్బాయి. సాలుకి వందరూపాయలు స ంత ఖక్చులకని 

తండి యిస్తుంటాడు అతనికి, అయినా అతని ఖర్చుకి ఆడబ్బు 
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వాలదు. ఆవూళ్ల్ ఎవరూ అతనిని పట్టించుకోకపోయినా, 
అతనా (గామౌనికి పెద్దలాగ అన్ని విషయాల్లో కలుగజేసు 

కుంటూ వురిటాడు, 

భూలూ మొదట్లో కొంచెం చికాకు నటిస్తూ -*మి కేం 
మతిపోయిందా? జనం దగ్గర తినడానికి తిండికి డబ్బు లేదు. 
పీధినాటకాలకి చందాలు ఎక్క_ద్ను ౯చి తెస్తారయ్యా?” 

అన్నాడు, వచ్చిన జట్టులోని మనివితో. 

“వయత్సించి చూద్దాం, ఇవ్వకపోతే చేసేచేముంది? 

అన్నాడు బృందం తరఫున వచ్చిన మనిషి, 

“అయి లే వెళ్ళి (పయత్నించండి, ఊళ్ళో బెనర్జీ 
లున్నారు. ఇంకా ఆ (పక్క-న చటర్జీ లున్నారు. వాళ్ళంతా 
మోతుబరులుు నాగరీకులూను, వాళ్ళని వెళ్ళీకల్పుకోండి.” 

“అట్లా కోవించకండి, ఈ వూళ్ళో రాయ్ వంశీయులు 
చాలా కాలంనుంచి వుంటున్నారు. వారి క్రీ రి పతిష్టలు నలు 

మూలలా వ్యాపించినయ్. విరారు లాభం వలేదంశళే వెళ్ళి 

పోతాంగాని, మిము ల్నీ కాదని మరోరి వద్దకి వెళ్ళము. 
అయినా తమరు తల్పుకుం కే చెయ్య లేని "దేముంది శాబూ! 
(వభువులు కళాపోషణ చెయ్యకపోతే మరెవథు మాబోటి 
వాళ్ళని చూస్తారు? తమరి సాయం లేనిదే మేమేవిా 
చెయ్య లేం.” 

ఆ పొగడృతో భూలూరాయ్ వుబ్చిపోయేడు. “నే! 
చూద్దాం. అయితే ఒకో (పదర్శనకి ఎంత తీసుకుంటున్నా రో 
చెప్పండి” 
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“మాలాంటి వారిదగ్గర నోరువిడిచి యింత యిమ్మని 
మేము అడుగుతామా బాబూ! మూ దయవచ్చినంత యిప్పిం 

చండి,” 

భూలూరాయ్ లోసల కొంచెం తెక్క_వేసి చూసు 

కున్నాడు. సునాయానంగా తను 15 రూపాయలు పోగు 

చెయ్యగలడు, ఇంకా ఒకటో శెండో ఎక్కు వేగాని అంతకు 

. తగ్గదు. ఆ ఎక్కువొచ్చిన మొత్తం తన స్వంత ఖర్చులకి పనికి 

వస్తుంది. లెట్లకి, పాగాకు తొంబూలాలకి మహో అయి తే 

మూడురూపాయలన్ర తాయి. పోతే, మిగతా పన్నెండు 

రూపాయలు వాళ్ళకి యిచ్చెయ్యవచ్చును, 

“వరాడండ్, పదిరూపాలు, ఓ మణుగు బిదుం౦ . 

యిప్పించగల్ను. ఏమంటారు? ఇష్టమైతే మా జట్టుని పిల్చుకు 

రండి, నాటకాన్ని మాతం 9 గంటలకల్లా (సారంభిం 

చెయ్యాలి,” అని అనుకున్న దానికి రెండు, తగ్గించి మరీ 

చెప్పేడు రాయ్, 

“దినబత్తేమన్నా ముశ్చేట్లు చూడండీ, మొత్తం 
ముప్పయి యిద్దరమున్నాం. మనిషీ. కి అర్ధరూపాయయినా 

గిట్టకపోశే ఎట్లూ భాబూ! పదహోకు అయినా యిసప్పించండి.” 

“కార మరీపట్టుపడి తె, యింకో రూపాయి యిప్పించ 

గలను, అంతే. ఈ రోజుల్లో ఏధి నాటకాలవరికి కావాలి? 

కంపెనీ వాళ్ళొచ్చి ఆడ తారిక్క డల 

కాదంటే అసలుశే చెడుతుందని “మావాళ్ళతోఆలో 
చించుకుని వచ్చి పది నిముపాల్లో చెబుతాను అన్నాడు 

జిస్టులోని మనిషి, 
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పెకి కరాడిలా కనిస్తున్నా,' యిట్లాంటి విషయాల్లో 
చాలా అనుభవముంది భూలూరాంప్కి, మానవ నైజాన్ని 

కాచి వడపోసే డతను, విధి నాటక (పదర్శనకి, యీారోజుల్లో 

పదకొండు రూపొయలంకే తక్కువేమీ కాదు, అంచేత 

అతను వెంటనే చందాలు వసూలు చెయ్యడానికి వూళ్ళోని 

"పెద్ద మనుషుల దగ్గరకి వెళ్ళేడు. 

జట్టులోని మనిషీ వెళ్ళి “ఎంత "బేరమాడినా 11 

రూపాయలు మణుగు బియ్యం తప్ప మ రెక్కు_వ వచ్చేటట్టు 

లేదు” అని చెప్పేడు, 

“అందరికీ దినబ క్తేమే 12 రూపాయలు అవుతుంది 

కదా, మిగతా రూపాయి నా జేబులోంచి యిమ్మాంటావా” 

అనడిేేడు మేనేజరు 

వెలనిస్టు, వైలనుకు శృతిపెట్టుకుంటున్నా డు, “ఊరికే 

కరార్చుం కు బత్తెం డబ్బులు కూడా ముట్టవు. పని వచ్చిన 

ప్పుడు కాలదన్నుకుని వూరికే కూర్చు నేశంశె, పనిచేసి ఎంత 

వస్తే అంథ శాబట్టుకోడం మంచిది కడా! మూడోవంతు 

బల్తెం యివ్వండి వాలు; ఈసారికి యింతే (వావ్వ్ అనుకుంటాం” 

అన్నాడు, 

రే ఈ విషయం మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడి 

మారే వప్పిం చండి. ముల్లాయన బాబుతో మాట్లాడి చేను 

వవ్పిస్తాను. ఎక్కుడాయన = న్నిదపోతున్నాడాకి (పళ్ని 

చేడు మేనేజరు, " 

ముల్లాయనుడు నిద్రపోవడం లేదు గాని, వూరికే పరు 
న్నాడు, ముప్ఫయి ముప్ఫయి అయి చేళ్ళ (కితం (పదర్శన 
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లివ్వడానికి ఆయనీ (గ్రామానికి వస్తుండేవొడు. తను కురా 

డిగా వున్నప్పుడు తేన గురువు “అధికారిగారి” జట్టులో రాధ 

వేం వేస్తూడేవాడు, (సతీ చిన్న విషయం ఆయనకు గుర్తుకు 

రాసాగింది. 

“ని దపోతున్నా రా” మేనేజరు వచ్చి అడిగేడు, 

ముల్లాయన బాబు కళ్ళు తెరచి చిరునవ్వుతో “వమిటి 
విశేవం?ి అన్నాడు. 

“ఊళ్లోవాళ్ళు పదకొండు రూపాయల కంకు ఎక్కువ 

యివ్య లేకుట?” 

“అయితే వం చేద్దాం ణ్ 

“చేనందుకే మో వద్దకి వచ్చేను, ఫిడేలు వాయించే 

అతను ఎంత వస్తే అంతతోొ నే తృ ప్తిపడడాము అంటున్నాడు, 
మోరూ యీానారికి స్యల్పంతోనే తృ పిసడాల్సి వుంటుంది. 
కాస్త లోనే మన మంతా సప్పకోవాలి 

“పర. స్ యిస్ట్రం వచ్చినశ్లై కానియ్యి.” 

మేనేజకు ఆయనని వదలి వెళ్లగానే, మళ్లా కళ్ళు 

మూసుకొసి నిశ్చలంగా పరున్నాడాయన, మనస్సులో 

పూర్వ న్శృతులు మెదల సాగినయి, 

4 4 4 

పది, పన్నెండేళ్ళ అందమైన క రాడు అతను. ఇప్ప 

టికీ అద్దంలోని ఆనాటి ముఖం స్పష్టంగా గుర్తుంది. ఆ జిట్టు 

లోకి ఎట్లా వచ్చేడో, ఎక్కడ నుంచి వచ్చేడో వక్క వృద్ద 

అధికారికి మాత్రమే తెలుసు. “అధికారి” సంరక్షణలో 

వుంటుం జేవాడు అతను, కావలసినవన్నీ ఆయనే చూసేవాడు, 
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సాయంకాలాలప్పుడు చిలక్కి. చెప్పినట్లు సాగీత కిక్షణకూడా 

యిచ్చే వాడు. 

“ఓ (శీవుతీ! నువ్వు (వజేశ్యరివి, (వజరాణివి, నీ కను 
కొలకుబ్లో ఆ కన్నీ శేమిటి? ఎందుకు అడిగేది బృందం 

| మృధుమధ్యుర స్వరంతో అతను జవాబు యిచ్చే 

వొడు, “బృందా! (పేమికులకీ పా స్టైమిటో, ఎందుకో నువ్వు 

చెల్పగలవా!” 

కాటా! పాశెమిటి! నాకు అర్హంకా లేదు సరిగా చెస్సు.” 

“ఈ (పేమ మార్గము విచారాలతో, విరహాలతో 

ఎందుకు నిండి వుండాలి అని అడుగుతున్నాను బృందా!” 

కవిదారమూా! వివార  వందుకుండాలి * (వేమ 

ఆనందంతో నిండి వుంటుందమ్మా!” 

“నేను చెలీ లేదు. (శువు భాధతో నిండి వుంటుంది” 

అని చెప్పి, (వేమగీతం ఆలాపించే వాడు, , “బీతి సుఖే ౩, 

సమ్యా చేఖయా నై ఇ తే__.”అంటూా. 

రెంగస్థలంమిోాద అతను అనేక క దుస్తులతో అను 

పించేవాడు. న రకరకాల చుక్కలతో అందంగా అలంక 

రింపబడేది. రంగ్యాలాలు మాతం మారవి. కొన్ని రంగ 

స్థలాలు యిళ్ళముందర; మరికొన్ని చేవాలయంముందు ఆరు 

బయట వుండేవి. కళ్ళు జగోల్మునే దీపాలు! ఇసకచేస్తే 
రాలని జనం! ఆవూరి ెనర్జీలు భక్తిరస (పఛానమైన 
నాటకాలం కు, (బహో ండ మైన రంగస్థలం తయారు చేసే 

వారు. ఎంత అద్భుతంగా వుండేది ఆ రంగస్థలం! ఎంతే 
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అందంగా వుంజేది అది చూడడానికి! అప్పటికి తనకి పన్నెం. 

డేళ్ళు మతమే! 

సలోని పిల్లలం తా ఎంతో కుతూవాలంతో 

రంగులు జేసుకునే గదిలోనికి తొంగి చూసేవారు. తనతో 
మాట్లాడాలని ఎంతగానో విలవిల లాడిపోయీవారు. కస్పటే 

ఫఘోపాల్ మహాశయుడిలాగ ఆనాడు బంతంత కళ్ళతో అతి 

రౌదంగా, భయానకంగా అన్రపిస్థూండేవాడు హారీష్ 

ఘోష్. ఆయనొచ్చి పిల్లల్ని అదిలించి “ఆ పిల్లల్ని పట్టు 
కోండి-మింగేస్తా” అని హుంకరించే వాడు, ఎక్కడవాళ్ళక్కడ 

పిల్లలంతా మటు మాయమయి పోయెవారు. 

తనకోనం అనేక సాకు జనం ఫ్ర. స్టేజిమాదికి 

విసి చేవారు. తను కన్నెత్తి జన రపరక చూస్తే చాలని గిలగిల 

పటన 3 [సదర్శనం అయిపోగానే, మొద్దులా నద 

పోయేవాడు, ఆ న్మిద న్మిద యిక మర్నాటి మధ్యాన్నం 

దాకా లేవేవాడు కాదు, రంగులు వేసే గదిలో తను 

పడుకుని వుంశే చెవుల్లో యింకా వాయిద్యాల ధనులు 

విన్సిస్తూ నే వుంజేవి ఓసారి కలలో తనని బృంద (శ్రీమతి 

రాధా అని వీల్సీనట్లు విన్సించింది. అతను మైకంలోంచి 

'మేల్కొన్నాడు. అతను కలగనటంలేదు నిజంగానే ఎనిమిది, 

తొమ్మిదేళ్ల చాలిక ఒకతె అతనితో మాట్లాడుతూంది, 
“వెళ్ళు, వెళ్ళిక్క_డనుంచి, సాతో ఎవరూ సరసాలాడ 

నక్క_రేదు” అని అకిచేడు అతను, 

ఆ అమాయి కొంచెం దూరం పరుగెక్తి కెళ్ళి నిలబడి, 

“మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు” అని శేక వేసింది, 
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“వెళు, వెళు!” అని మళ్ళీ కళ్లు మూసుకున్నాడు 
అతను, 

“వీనుతీ! సీకోనద మొ న. పంపింది నన్ను.” 

అతను కండ్లు తెరచి చూసేడు, “వనీకోనం మూ అమ 

మిఠాయి చేసింది. పిల్చుకు రమ్మంది” అన్నది ఆ బాలిక, 

ఆశాపరుడైన ఆ కురాడు మిఠాయి “సేకువిని నిలవ 

చేకవోయేడు. కొందరు మగాళ్లు అప్పుడే లేచి కంల తాం 

తీర్చుకోడానికి వెళ్ళే వు. మరి కొందరు యింకో నిదపోతూనే . 

వున్నారు. అతను శేచి ఆ బాలికను అనునరించేడు. వంకర 
టింకరగా వున్న పల్లెటూరి రోడ్లది. రోడ్డుమోద జనం అక్క 
డక్కడ ఆవులిస్తూ వున్నారు. 

“రాతి నాటకంలో రాధిక వేషం వేసిన అబ్బాయి 

ఇత నే అనుకుంటా.ఇత నేనా? అని అడిగేడు ఓ సెద్దమనిమీ. 

“అవును. ఇతినే! ఇప్పుడు మాయింటికి వస్తున్నాడు.” 

ఆ అమాంయి og జవాబు చెప్పింది, 

“మూ కేమైనా బంధువా 
“అవను.” 

ఆ అబ్బాయి తబ్బిబ్బ య్యే డుగాని, కాదని చెప్పడానికి 

అతనికి అవకాశం వేకపోయింది. ఆ అమాంయి వంకర టింకర 

రోడ్లమీద తిప్పితిప్పి, చుట్టూ చెట్లతో గుబురుగా కప్పుకుని 
వున్న ర్టీ చిన్న యింటిలోకి తీసుకుని వెళ్ళింది ఆఖరికి. 

పాతిశేళ్ళ యువతి ఒక, మందహాసం చేస్తూ “రా, 
గోపాల్ లోపలికి రా తిన్నగా! సీ కోసమే ఎదుకచూస్తున్నా” 
అన్నది. 
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“ఇతను నోపాలుడుకాబే అమా! ఇతను (శీమతి 
రాధి అని, నటుల స్యరవాడ్దికలతొ, నటులని అనుకరిస్తూ 

పలికింది ఆ అమ్మాయి చిర్నవ్వుత్. 

“5ాంకు కోణంగీ!” అని కోప్పడింది ఆ అమ్మాయి 

తల్గి. | 

ఆ .అమ్మాయి పకపకముని నవ్వేస్తూ పరుగెత్తుకు 

పోయింది. 

ఆ అమ్మాయి తల్తి, అతనికి కూర్చోడానికి వుచి 

తాసనం చూపుతూ, “నువ్వు న్మిదపోతూన్నట్లున్నా వు. ఇంకా 

ముఖ (పశ్రూళనం చెయ్య లేదు కదూ?” అంటూనే కచిక- 

తాటాకుముక్క-, చెంబుతో నీళ్ళు అందించింది, అందించి, 

“నేపాల్! మేం వెష్టవులం. మూ యింట్లో భోజనం చెయ్య 

డానికి నీకు అభ్యంతరం వృుండదుకదా*¥” అడిగింది. 

“ననూ వెప్తవుడినే” ఆ కు రాడు సమాధాన 

మిచ్చేడు. ఆమె ముఖం సంతోషంతో వికసించింది “అంతే 

అయ్యుండాలి.” అనుకుందా మె. అతను వైస్ట్యవుడు కాకపోతే 

అంత స్వచ్చంగా రాధని అనుకరించ లేడు వైప్లవుడే ఆయ్యుం 

డాలి. “భాెద్దిగా ఏమైనా తింటావు కదూ! ఊ విను.” 

వెన్నముద్దలు నాలుగయిదు పెట్టింది ఆవిడ. ఎంతో 

రుచికరంగా వున్నాయి అవి! మరికొంచెం కావాలని అడగ 

టానికి మొహమాట పడ్డాడు అతడు, అతను తంరగా కాసిని 

మంచిసీళ్ళు (తాగి, చేతులు కడుక్కుని, వెళ్ళడానికి లేచేడు, 

“పాటొకటి విన్నిస్తావా, నాయనా!” 

“వఏపాట పాడను” 
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“శ్యామ సుఖ పాహివిన్సించు బాబూ!” 

చిన్న రాగం ఆలాపించి ఆపాట పాడేడు అతను, ఆవిడ 

తన్నయత్గంతో ఆపాట విని మకోేపాట అన్నది. మరో 
పాట పాడితేనేగాని అతనిని వాళ్ళు వదల్లేదు. 

దారిలో అతనిని ఆపిన మనుష్యులింకా స్పష్టంగా 

గుర్తున్నారు. వాళ్ళంతా యువకులు, 'పెద్దమునుష్యులు. 

కట్టారా బాబూ! మేం చెప్పేది వినూ అన్నారు, వెళ్తూన్న 

అతనిని ఆపి, అతను ఆగేడు. 

“కిచ్ రేబుటి?” 

చప్ప లేని భయంతో అతని గొంతు పూడిపోయింది, 
“అయ్యా అని మా(తం అనగల్రెడు. 

“ఏ పేరేమిటి బాబూ!” 

“నావీరా? నాపేరు గార్ దాసండిలి 

“మూ యిశ్తైక్కడళో 
“నాశెవ్యరూ లేరండి, అంచేత “అధికారి దగ్గశే వుం 

టూంటాను.” 

“(పదర్శనకి యింత అని ఏమైనా పీకు డబ్బిస్తూంటారా, 

లేకపోతే అన్న వస్తా)దులు మాత మేనా భా 

అతను మానంగా వూరుకున్నా డు. అందులో ఒకళు 

అన్నారు “వూవో నాటక కంపెనీ వుంది. నువ్వు మాతో 

కలిస్తే నీకు జీతం యిస్తాం, సీకెవ్యరూ ర "లేరం 

టున్నా వు. నీకు న్రండటానికి ఓీయిల్లు కూడా యిస్తాం, 

తెల్పిండా¥ి లో 
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“నేను "రా వేను” అన్నాడు అతను. కంపెనీ నాటకాల 

కంశు, వీధి నాటకాల జట్టంశునే అతనికి అమిత యిష్టం. 

కంపెనీ నాటకాల్లో రాధ నృత్యం చేస్తుంది. పెగా-రాధ 

అం కే బృందకి ఏమా[తం గౌరవం లేదు, 

“ఎందుకు రాలేవు? 

ఈసారి అతను భయంతో వడపాగేడు. వాళ్ళింక 
అతన్నేమిా చాధించలేదు,. వాళ్లు నవ్వుకొని అతన్ని వది 
చేసేరు. అతను తిరిగి రంగస్థల (పబేశానికి వచ్చేసరికి ఆ 

కాలిక తనకోసం ఎదుకుభూూస్తూ వుంది. “శ్రీమతి!” అని కిల 
కీల మన్నది, 

ఈ పర్యాయం అతనికీ నవ్వు వచ్చేసింది. న వ్వేసేడు. 

“అమ్ము సీకోనం పంపించింది” అని చెప్పింది ఆ 

యాం 

.. అ తర్వాత (సతీ వదూ తమ జట్టుని రధయా( వుత్స 
వానికి ఆవ్రూను పిల్చించేవాళ్ల, వశుటూ ఆ జట్టుతో అతనూ 

ఆ వూరొచ్చేవాడు. వీలుపుకోసం ఎదుకుమూడకండా, 

అతను తిన్నగా ఆ చిన్న యింటికి వెల్లి ba అ 

పిల్చేవాడు. 

“ఎవరది * నా గాక్చాస్ నోపాలుజేనా * రొ 

నాయనా, లోపలికి రా. నీకోసం లక్జుండలు తయారుచే 

స్తున్నా. గోపాలుడికి వెన్నముద్దలన్నా, లడ్డుండలన్నా అమిత 

యిష్టం! అననా?” అనేదా మె. 

“గోపాలుడు పసిపాప-పాపం, వద్ పాకు చూద్దాం, .. 
పాపాయి పాకు. ..పాకు” అని గోలచేసేది ఆ అమ్మాయి. 
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“పట్లుకున్నా నం కే చితకనా ్రస్తా రాధా!” అనేవాడు 

అతను కోపం నటిస్తూ. ఆ అమ్మాయి పేరు రాధారాణి! 

తొమ్మి టెళ్లే అమ్మాయి అల్లా - ప దెళ్ళు, జదకొం 

డేళ్ళు, ప న్నండేళ్ల పిల్లగా ఎదిగింది కాలంతో ఆ అతల 

గార్ వైపు ఏపు (తిప్పి కూర్చుంది యనా సౌరి. 

గార్ చిలిపిగా అన్నాడు, “పూ అమ్మగార్ని చూడు. 

ఎంత కోపంగా వున్నారో!” 

రాధ నాటకంలో అతని స. అప్పగిస్తూ అన్నది, 

డర ముొుహోన్ని —ఆ అంద మున నల్లటి మొహాన్ని - యిహ 

ఎన్నడూ కన్నెెళ్తి వరాడను, అతను గుర్తుకువస్తాడని నల్లటి 

యమునానదీ జలాల వైపు కూడా పోను, నా నల్లటి కురులు 

అతన్ని జ్ఞాపకం చేయకుండా - వాటిని కూడా తీసివేస్తా, 

నా సీలాంబర వర్షం చీరని కూడా ఎన్నడూ ధరించను. 

పసుపు పచ్చటి చీర కొనుక్కుని యోగినిలా వుంటాను!” 

ఆమె తల్లి నవ్వింది. కల్షట్లాగే విసిగించి ఎప్పుడో 

నా (పాణాలు కాస్తా తోడేస్తావు. గొర్ దాస్ రంగస్థలం (పెన 
అట్లాగే మాట్లాడు తాడా! ఆ స్వరం అట్లానే వుంటుందా! 

ఆ మృదుమధుర స్వరం జన్మలో నువ్వు అనుక రించగలవూ*” 

“ఓ | అంతకంకు బాగా అనుకరిస్తా” 

“6, దయ చెయ్యి. నన్నా ప్రే విసింగిచకు” అనగా నే, 

ఆ అమ్మాయి వెళ్ళి పోయింది? | 

తల్లి అన్నది. “గోపాల్ నువ్వు పెద్దనాడి వవుతు 
న్నాను. నువ్వు సీ స్వంత జట్టును పెట్టుకునే సమయం 

వస్తోంది, నువ్వింశేదై నా పెద్ద జట్టులో చేరితే ఎక్కువ 
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డబ్బు వచ్చే అవకాశం కూడా వుందని రాధ తండీ చెబు 

తున్నారు, పీకు వచ్చే నష్టం కూడా ఏమో న. 

“అధి కారిగారు లే యిబ్లూ, పొలం ఫొనిపె 

తానని నాతో చెప్పేరండి” అన్నాడు గార్. 

మా రాధని పెళ్ళొడి, మూ అల్లుడి వవాలని కోరి 

కగా వుందమ్యా | ప్రత ననే పం సంతి “వస్తానో 

చెస్ప లేను 

గార్ సిగ్గుతో తల వంచుకున్నాడు, ఏమో మాట్లా 

డలేక పోయేడు. రాధారాణి పెద్ద అందకక్తే వమా కాదు 

గాని, ముఖంలో వర్చస్సు వుంది. మనిషి శలాకలాగ 

వుంటుంది. చలాకిగా వపని చెప్పినా చేసుకునివోతుంది. మనిషి. 

మాట్లాడుతూన్న ంతసేపూ కళ్లు మాతం అస్టిమితేంగా అటు 

యిటు నృత్యం చేస్తుంటాయి- ఎక్క-డా నిబబడవు, 

గార్ సిగ్గుతో మాట్లాడకపోవడం గమనించి అర్జాం 

గీకారమని తలచిన రాధారాణి తల్లి సంతసానికి మేర లేక 

పోయింది. చిర్నవ్వుత' ఆమె అన్నది: “నేనూ, రాధ తండి, 

యో విషయం గురించి చాలాసాక్షు అనుకున్నాము. ఆయనకి 

కూడా యా సంబంధం అంట చాలా యిష్టం: ఆయ నే 

మన్నారో తెల్సా! “గార్ రాధ పాత ధరిస్తాడు, రాణభేమా 

మూ ర్రీభవించిన రాధే! ఈ యిద్దరూ చిలశాగోరింకల్లా 

వుంటారు!” అన్నారు. “ఆయనే వెళ్ళి అధికారిగారితో అన్నీ 

మాట్లాడు తారు. స్ట్ 

గార్ చాలాసేపు మానంగా వుండిపో యేడు. పూర్వం 

వలె మారు వడ్డించమని అడగ లేకపోయేడు, గౌర్ అడగలేక 
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పోయిర్కా మక్టొ శెండ్కు మూడు వెన్న ముద్దలు వడ్డించింది 

రాధారాణీ తల్లి “వంకా అల్లుడు కాకుండానే, గోపాలుడి 

“మొవామోొట౦ చూడమ్మా” అంటూనే నవ్వింది ఆవిడ, 

తిరిగి వచ్చేస్తూండగా, దారిలో వంటరిగా తారన 

పడ్డది రాధారాణి గాధ రోడ్డు వైపుకు ఓ (సక్కగా జరిగి, 

గోపాలుడి వైపు వీపు (తిప్పుకుంది, 

కఏబుటది గర్వమా ? చేకపోతే కోపమా అని 
హేళన చేసేడు గార్, 

రాధ సిగ్గుతో పక్కకు తిరిగింది. “ఏమిటా మాటలు?” 

అంటూనే కిలా కిలా నవ్వేసి, “సననం తొ విన్నాను!” అన్నది 

త్వరగా నడుస్తూ, 

గౌర హృదయం ఆనందంతో నిండి పోయింది, 
అతనా రోజంతా రాధారాణి తండి కోనం ఎదుకు 

చూస్తూ కూర్చున్నాడు. అతని మనస్సు మరి చేనినైనా 

లగ్నం కాకుండా వుంది. ఆ వూళ్లో అతనితో పరిచయమున్న 
క రాళ్ళు, తమలపాకులు, సిగరెట్లు, పట్టుకుని పరుగెత్తుకుని 

వచ్చేను. కాని, అ వ్వేళ వాళ్ళతో" గడపటమం కునే అతనికి 
విసు గేసింది. 

'రాధతంటడీ వచ్చేసరికి డాదాఫు సాయంత మయ్యింది. 

ఆయన అధికారి గారికి వందనం చేసి, “మిమ్మల్ని రీ కోరక 
కోర డానికి వచ్చేను” అన్నాడు, 

కంపెనీ మేనేజర్, రాభాకృష్ణులతో, అధికారిగారు 

చిన్న గదిలో వుంటున్నారు. ఆయనకి (పల్వేకమైన పడక, 

మిగ కాఅన్ని వర్పాట్లు కూడా (వశ్యేక మైనవే! ఆయన వతేం 
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చన అతిధిని గమనించి, (పత్వభివందసం న సి “కూర్చోండి ఆ! 

చెప్పండి. నేను చేయగల్లినడి ఏముందో చూద్దాం” అన్నాడు, 
వెనక గదిలో నిలబడ్డ గాన్ దాన్ మూసివున్న కిటికీకి చెవి 
ఆనస్సి ఆదురాగా విన సాగోడు. జివన రమైతే క్షక్ర్రిక్రీ మధ్యనున్న 

చిన్న కంతలోంచి అతను మూడగలడు న్ు 

చేతులు జోడించి, దరహాస వదనంతో తన కోరిక 
వెలిబుచ్చి. “గార్ కి తల్లయినా తండయినా మారే గనుక, 

మో అనుమతి కోనం ఎదుకు చూస్తున్నాం” అని చెప్పేడు. 

“మా ఉర్రైశం బాలా బాగుంది” అని కొంచెం ఆలో 

చించి మళ్ళీ అన్నాడు; “కాని నార్ యింకా పసివాడు, 

వాడు యింకా నాట్య శాస్త్రాన్ని బాగా అభ్యసించాలి, స్వ 

రానికి, నంగీ తానికి సాధన అత్యవసరం కదా ! శిక్షణ చేంచే 
విద్య రాణించమి.” 

“మా అమ్మాయికి కూడా పెద్ద వయస్వేమో కాదు, 

సరిగ్గా సన్నం డేళ్ళు లేవు, కొన్నాళ్లు ఆగడమే మో అభిమతం 

కుక అట్లాగే ఆగుదాం,” 

వాశార్తుగా అధికారి మేనేజరు వైపు తిరిగి, “కొంచెం 

చేప్రు మా యిద్దర్నీ వంటరిగా వదల్లారా?ి అన్నాడు. “వెళ్ళే 
ప్పుడు గది తలుపు దగ్గరగా వేసి వెళ్ళండి, చాలు.” 

మేనేజర్ వెళ్ళగానే ఆయన అన్నారు: “తమకు వైప 

వులు, నేను మ వృక్తివల్ల నేను దై దై వనిర్నిక 

మైన అచేక కులాలతో తిరగవలసిన (స. bus 

అయినా మారో సంగతి తెల్పుకొనడం చాలా అవసరం. . 

అంటూ నేలపై దృక్కు.లను సారిస్తూ ఆగీపో యేడు, క 
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తెం[ డీకు+డ అధికారి మొహం వైపే చూస్తూ మౌనంగా నుండి 

పోయేడు. కాసే పయిన తర్వాత ఆతృత పట్ట లేక, నిశబ్దాన్ని 

సోదిస్తూ, *ఊ! చెప్పండి అన్నాడు. 

“ఈ విషయం మోకు ఎట్లా చెప్పాలో "తెలియడం 

లేదు. ఈ విషయం చాలా రోజుల్నుంచి అట్లానే వుండి 

పోయింది. ఎన్న టికీ దీని అవనరం వస్తుందని చే నూహీంచ 

లేదు. కాని యీ నాడు మారు మోకోరికను 'వెలిబుచ్చే 

సరికి నేను తప్పని సరిగా చెప్పవలసి వస్తోంది.” పెద్ద నిక్టనా 

ర్పును విడచి అన్నాడాయన: “ఆక్మురాడు వైష్ణవుడు 

కాదు!” 

“వెస్తవుడు కాదా? అయిజే ఎవరు? ఆశ్చర్యంతో 

(మాన్చడి, అడగ గల్రేడు "రాధ తండి. 

“అంతా అతన్ని వెప్పవుడ నే అనుకుంటూంటాకు, 

ఆ వుద్రేశం కూడా నేను కల్పించిన దే. బన్ద్యాన్ నుంచి 

వస్తూండగా, ఆశేళ్ళ వయస్సున్న ఆ కు రాడు దోొరి కేడు, 

ఆ క రాడి ఆకార, స్వరూపాలు చూసి నేను ఆకర్షింప 

బడ్డాను. అతను పాటలు పాడుకుంటూ ముపైత్తుకుంటు 

న్నాడు, అతన్ని చూసీ చమూడంగాచే నా జట్టులో 'జేక్చుళో 

వాలనుకున్నాను. అక్కడ దుకాణడాప్ల చెచ్పేరు___అతని 

తలి” అధికారి గొంతులోంచి మాట పెగల్లేదు. 

“డాం. అతని తల్టీ___?” కుతూహలంతో అడిగేడు 

రాధ తండి, ( 

“ఏం చెప్పను ? అవును, అతని తల్లి__ఓ దేవదాసి 
అని చెప్పేరు” 
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“వేశ్యా?” 

“అవును, వేశ్య అనే చెప్పేరు” 

కిటికీని ఆనుకుని వింటాన్న గారొకు వళ్లు పట్టు తప్పి 
పోతున్న ట్లనిపిం చింది. ఆకసికంగా అతని తల తిరిగిపోసాగింది. 

హృదయంచపైన ఎవరో సుక్లితొ బలంగా కొడుతూన్నట్లని 
పించింది. 

రాధ తండి సబ్బుగా కరార్సుండి పోయేడు. అధికారి 

చస్పసాగేడు; “ఆ కురాడ్ని దగ్గరకి చేంతీసినప్పుడు నా 
స్వార్ధమే పనిచేసింది, కాని, యిప్పుడా కురాడంశే నాకు 
(పాణంతో సమానం. అతను నాతోనే తింటూ, నేను చెప్పి 

నట్లు పింటూ అవ్పటినుంచీ నా కుమారుడిలా  పెరగేడుం 

శరా, కృష్ణుల భక్తి నాటకాల్లో రాధవేషం ధకిస్తున్నాడు 

అప్పటినుంచీ, ఈ విధంగానైనా అతని పూర్వీకుల పాపం 

నళిస్తుం చే మోనని ఆశించేను. అతనికి యింకా ఆనం వచ్చేక, 

అతన్ని వైష్ణవ మతంలోకి మార్చాలని వుధేశించేను చై తన్వ 

మహో(పభువు [పబోధాళ్లో కుల మత వివక్షత పనికిరాదని 
కదా "సెలవిచ్చేరు. భక్తులంతా ఒక కే అన్నారు పైగా 

యిన్ని కోట్ల జీవ రాసుల్లో” 

“ఉహు, వద్దు, వద్దు. అది అసంభవం, మేము జన్నతః 

వ్పెస్టవులం. మతం మామ్సకున్న వాళ్ళం కాదు” అసి త్మీవంగా 

తల వూగించి, వెంటనే అధికారి పాదాల్ని స్ప్ఫుశిస్తూ, 
ఉబ్వాావంటి న్యాయావ ర్తనుల్ని నేనెక్కడా చూడలేదు, ఈవేళ 

విరారు నన్ను మత భష్టుణ్ని కాకుండా రశ్షించేక” అని చెప్పి 

కళ్ళనుండి అశువులు కార్చేడు, రాధ తంగడి, 
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ఆసంఘటనతో గార్ కి (సపంచముతో నిమిత్త ల 

తేక్షుండాపోయింది. అతనిమెదడు ఘాన ఇ మై పోయినట్లయ్యింది. 

లోసల్నుంచి ఏదో తెలియని బాధ నమిలి వేయ సాగింది. 

సంందా అతని కళ్లు నీళ్ళతో నిండివ్రండేవి. ఎన్ని సార్లు వాటిని 

తుడుచుకున్నా, మళ్ళీ కళ్ళ నుంచి నీకు ధారగా (పవహిస్తూం 

డేది, తేన తల్గి! బిగ్గరగా. Pie, Ge వడ్యసాశేడతను. 

ఎవ్వరూ తనని Rete రోగ్లుమిోద త్వరగా నడుచు 

కుంటూ. వెళ్లి, వూరు చిపరనున్న “అపుబయల్లో కూర్చుని 

వాదయం (బద్దలయేలాగ దుఃఖం చేడతను. ఆకన్నీ టికి లు 

అంతు లేదనుపించింది. తన తల్లి_ఎంత దారుణమైన మచ్చ! 

తను రాధా రాణికి అస్సృశ్యుడయిపో యేడు, 

దూరంగా మాయమయ్యే స సూర్యకిరణాల. వింత వెలుగు 

తెల్లటి నుంచులాగ పతే న ఎగదన్ను కోంది. అంతేకు 

మునుపు చూచాయగా అవువీంచే (గామచ్బాయలు కము 

కొస్తూన్న చీకట్లో అంతర్థానమయి పోయెయి. మైదానంలో 

వ అతను, “చుట్టూ చీకటీ కముకు రావడం 

(గహించి, దర మె నిట్టూర్పు వ్య వదలి, లేచి రోడ్డు చెం 

బడే నడవసాగోడు. 

కాని రాధ వంచేస్తుందో బహుశా ఆమె కూడా 

దుఃఖస్తూ వుండివుంటుంది, మళ్లీ అశువులు క నుళొలకుల్లోంచి 

జలజలా రో లేయి. 

ఆ తరా4త!. .. అతను అనేక మార్లాలు పుడు, వివిధ 

(వచేశాలు చూసేడు. రకరకాల జట్టులతో కలసి నాటకా 

లాడేడు, చేరు కూడా మొర్చుకున్నా డు. చివరకు తన స్వంత 
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జట్టును వర్పాటుచేసుకున్నా డు. రాధాక్ళ మ్షుల గాధయందుం జే 

(పేమ అతన్ని కంపెనీ నాటకాల్లో చేరనివ్య లేదు. అం ములో 

రాధవేశ పాటపు పాడించి, నృ తాలు చేయి కాప. అంతే 

అపచారం మరోటి వుండబోదు. రాధది కోములవృదయం. 
రాధలో భకి వుండి. అభిమానముంది. ఆమె రాజనుమారె. 

సీల వస్టుడికి తన హృదయాన్ని చ్చినంత మా(తాన వేశ్యలాగ 
ఎట్లా తెకక్క లాడగలదు* ఎంత గాఢమైన (పేను అది! 

ఆ సిరహాం నూ[తం ఎంత బాధతో కూడుకుని వుంది! బంగా 

రాన్ని కంచుతో కలపడం సాధ్యమి యే పనా! రాధా. 

రాధారాణి..-రాభా ! 

కోమలమైన భాలిక సుందరవదనం అతని కళ్ల ముంమ 

మెదిలింది. ఆ అమ్మాయి త్ర "మొహాన్ని మరి చూడనిక ,.. 

సీలాంబర వర్ష్యంగల చీకనూ ధరించను. నాకో సనుపు పచ్చని 
శ "తెచ్చి పడితే యోగినిలా దాన్నే ధరిస్తాను అని అంబు 

న్నట్లు త నగ. కాసి ఆమె స్వరం పూర్వం లాగా లేదు, 

గద్దదికంగా వుంది. 

థీ ఖీ థీ 

జట్టులోని వాళ్ళంతా" లేచేకు. కొందరు దుస్తులు తీసు 
కుని ([గామం వైపు నడుస్తున్నారు. 

“ముబ్లాయనుడు దుఃఖిస్తున్నట్లున్నాడు ఆయన ని([దలో 
కూడా యిష్ట చేవతా (పార్థన చేస్తున్నా జా?” అన్నాడు స్టశ్థి 

రవాస్యంగా, మేనేజరు ఘోపాల్తో. 

“అనను. ఆయన న్మిదలో కూడా (పార్థించుకంటూ 
న్నారు” అని సమాధాన మిచ్చి, “కానివ(ండి, త్వరగా 
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సర్దండి ఊళ్లోకి వెళ్ళాలి ఊళ్ళో అంతా పెద్ద మనుషులు, 
వ్యరి మెరి -వేపూలు చెయ్యక తిన్నగా నడవండి” అని జట్టును 

హాచ్చ రించి, న్ దెగా ములాయనుడిని సమిాపించి, 

కముబ్దాయన బాబూ! మోపాస్థన అయిపోయినట్టుంది. నిది 

లోశే ఎట్లా పూర్త చెయ్యక శ్రమ భాబూా [2 అన్నాడు. 

ముల్లాొయనుడు కళ్ళు తుడుచుకొని, నమాభధానమి 

చేడు “మనయిచ్చ లేకుండా చే డేవతలు మన హృదయంలోకి 

వస్తూంశు, (పార్థించక చేసేదేముంది? 

“ఆంతా బయలేరి వెళ్ళేను. మనం కూడా బయలు జే 

రితే బాగుంటుందిక* అన్నాడు మేనేజర్. 

భూలూరాయ్, ఊోకివారూ కలసి రంగస్థ న్ని చక్క 

గా అలంకరించేను. ఎక్కడ్నుంచో నాలుగు పెద్ద 'ప్మటో మేక్పు 

దీపాలు తీసుకొచ్చి నాలుగుమూలలా కశురు. చిన్న పిలం 

దరికీ ముందుగా చేలశైన, వాళ్ళ వెనుకే పెద్దమసుష్యులకి 
బల్లలు వేసి కూర్చునే వర్చాటు చేసేక. మరో (పక్కగా 

ఆడవారికీ, అందరికీ “వెనుకగా వూళ్ళో జన సామాన్యానికి 

వర్పాబ్లు చేసేరు. 

వియోగం తర్వాత. రాధభాకృమ్లుల పునస్సమాగమం 
ఆనాటి నాటక (పదర్శన గాథ. (ప్రేమ మూర్తి గాధ, దార 
కకు వళ్ళ డానికి దగ్గర (తోవకోసం అనేవి స్తోంది. 

ఈసమయాన ముల్గ్లాయనుడు _ రంగస్థలం మీదకు 
వచ్చేడు. చక్క_గా దువ్యబడిన విగ్గును ధరించేడు. ముక్కుకి, 
చెవులకి, చేతులకి, కాళ్ళకి, మెడకి అందమయిన ఆభరణా 

లున్నాయి. తళతళ లాడే పట్టుచీర ధరించేడు. మొహం 
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చందన శేఖలతో తీర్చ దిద్దబడిందె. దూతిక వేషంతో ఆయన 

రంగస్థలం పైన (సత్వేక్ష మయ్యే ఏడు, సేవకు డొకడు సళ్ళ 

రంలో తాంబూలంతో త మ ప అక్క_డి నటు 

లలో ఒకరికి వప్పగించేడు, వినమిత శిరసు [డై  మాకరిల్ళి, 

అందరికీ ఆభివందనం చేస్తూ (చక్షకు eee మా సజు, జనం 

వూలామంది ఆదుగ్గాగా కరార్సుని వున్నారు. కాసి రాభా 

రాణి ఎక్కడ? మళ్ళీ పరిశీలనగా మూడే సిడు._- ఎక్కువ ఆ మె! 

“పేక్షకులు యి గృటిశే "వె | రెక్తిపోతున్నాకు. మారు 

పాట [పారంభిస్తే యిక చెప్పనక్కర లేదు, ఇక లేచి (పారం 

భించండ” అన్నాడు వెనుకనుంచి లో స స్యరంతో స్టే సేజి మేనే 

జక ఘోేపాల్, ఆయన లేచి చిన్న రాగంతో స్త నెత్తు 
కున్నాడు. ఆయన మృదుమధుర గానంతో (పేక్షకులు 
ఎక్కడికో లేచిపోతున్నట్టు అనుభూతి ఫొందసాగోమ, 

శతెల్లాశేక రావలసిన బేదో తీసుకుని, ఆయన తన మకా 

ముకు రాధ వేషం. చేసిన క రాడితో బయలు చేరాడు, 
కొంతదూరం వెళ్ళేక గాని ఆయన (గ్రహించ లేక పోయేడు 

త నేమార్లాన వెళ్ళున్న డీ! గుబురుగా ఇట్టతో అల్లుకున్న 

యింటికి వెళ్ళే మార్లం యిది, అవున చే. కాసి, ఆ యిశేది? 

బహుశా అదీ అక్కడే వుండొచ్చు. ఇల్లు వమా(తం కన్పించ 
కుండా చెట్లు ఎంతే పొడుగ్చా, దట్టంగా పంగిపో రేయి! ఇంచు 

మించు చిన్న అడివిలా పంది ఆ (సాంతం అం తె, 

గురువుగారి కండ్ల లోని పరిశీలనా దృక్కు-లను గను 

నించిన శిష్యుడు, “అని భోయా కేం అని (పన్నీచకుండా వుండ 

లేకపోయేడు, 
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ముల్లాయనుడు కొంచెం తడబడి “మంచినీళ్ళు 

వమైనా కావాలా 'అని (పశ్నించేడు, 

“లేదండి. నాకు దాహంగా లేదు” అన్నాడు, 

అయినా ముల్లాయనుడు చెట్ట సందులోంచి చూడ 

కండా వూరుకో లేదు. చెట్లవెనక నుండే పాకలు జీర్ణమై, 
శీధిలావస్థలో వున్నాయి. అక్కడ ఎవరూ లేకు. ఆ ఇెట్ల 

వెనక చిముచీకటిలో స్పష్టంగా వరాడటం అసాధ్నం 

కూడాను. ఆ (పదేశమంతా కుళ్ళిపోయిన ఆకులతో, 

చమ్మతో దుర్గంధపూరితమై వుంది. చిన్న నిట్టూక్సు విడిచి 

కదిలేడు అక్కడనుంచి. లేదు, రాధ అక్క_డ లేదు. ఆయన 
హృదయం భరించరాని విచారంతో నిండిపోయింది, చిరపకి 
చిత మైన కాలిబాటలో త్వరితంగా ముందుకు నడిచేడు, 
వెంటనే వేదనతో ఆగిపోయీడు. ఇంత యినునై న బాటలో 

నడవటం ఆన్లే మంచిపనికాదు. ఆ సన్నటి మార్షంలో, 
నన్నటి పొడుగైన యువతొకామె ధైర్యంగా ముందుకు 
నడ చివ స్తోంది. 

ఆయనని చూడగానే ఆమె మొహం మీదికి కొంగు 

లాక్కుని, వీపును ఆయనవైపు (లీప్పింది. ఆమె మొహంలో 

చికాకు (పతిబింబిస్తూంది. ముల్లాయనుడు . విస్తుపో యేడు. 
ఆమెకి తగలకండా జాగత్త గా దాటి ముందుకు వెళ్తూండగా, 

వూర్యం-చాలాకాలం (క్రితం సరిగ్గా యిచే స స్థలంలో. సిగ్టపడ్ల 

రాధ తనని మాడకండా తోలగీపోయందని జ పీ వచ్చింది. 



రాధా రాణి 79 

ఈ చి[తమైన పునస్సమావేశాన్ని యిద్దరూ గుర్తించ 
లేక పోయేక. ఈసారికూడా (పక్కకి తొలగి నిలబడ్డ వ్యకి, 

రాధేనని ఆయనా గుర్తించ లేక పోయేడు. అలసి షన. 

“ెరిగపోయిన వృత్తాల వేళ్లు ఆమె గృహోన్ని నాశనం చెయ్యగా, 

వాళ్ళ వాళు కొంచెందూరంగా మరో యిల్లు కట్టుకున్నారు. ఆవి 

డిస్పుడు గృవాస్థు, పిబ్ణల తల్శి, ఆమె రాతల్లా నాటకం 

చరూడటంవల్ల అలసిపోయివుంది. ఆవిడిని భాగిం వే మరో వివ. 

యం కూడూొవుంది. రాతి నాటకంలో తనువూాచిన రాధ 

లాగే నటించిన, రాధ వేషం వేసిన కరాడ్ని తను చిన్న 

ప్పుడు ఎరిగివుండటం గుర్తుకు వచ్చింది. ఇద్దరూ ఒశేలా 

వున్నట్లు ఆవిడకు అన్పించింది. ఆవిడ మనస్సు పూర్య 

సృతులతోో బరువెక్కి. పోసాగింది, 

ఎదువుగా నిరా నుహ్య మైన రోడ్డు, స్పృతులతొ 

మిగిలిపోయిన శిధిల గృృహోన్ని వనేకే వది'వేసి రోడ్లు ఎక్కే_డు 

శిష్యుడితో ముల్లాయనుడు, కాని ఎవరో ఆయన్ని వెనకకు 

లాగుతున్న క్షే వుంది. ఆయన హృదయంలో వదో కలుక్కు 

మంది. మళ్లా రాధ అక్కడ లేదు. నెమ్మదిగా అడుగులో 

అడగు వేస్తూ నడవనాగడాయన, క రాడు వచ్చి కలవగా శే 

వాడిని కాస్త ముందుకు నెట్టి, “నడు రాధా[”అన్నాడు. 

రాధారాణి రాధ అక్కడ లేకపోవచ్చు. కాని 

ఇాళ్యత మైన---అజ రామరమైన రాధారాణి వుంది అక్కడ. 

మరి కాస్సేపటికి నాటకాల జట్టు ఆ (గామాన్ని వదలి 

రోడ్డు ఎక్కారు. 
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బండిలో పెట్ట వెన ముల్లాయనుడు, ఆయున (పక్కనే 

రాధె-కృష్ణులు కూర్చు నివున్నారు, బండీ ([గామాన్ని వదిలి 

రోడ్లు పట్టంది. పిల్ణ లంతా దానివైపు విచార దృక్కు_లు 

జర సరు, ఆడవాళ్లు ముసుగుల సందులలోంచి తొంగిమాసేకు, 

పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆ రోజు వ పని చెయ్య లేక పోయేరు, 

ఆక స్టిక 0గా ఆగిపోయిన వాగ్యవాదాన్ని మళ్లా. రాయ్ 
వంశీకులు (పారంభించేసు నుదయాన్నే , 

వైష్ణవుల కుమార్తె రాధ, చెకవునుంచి తిరిగి 
రాగానే ఏదో నొప్పి వచ్చినట్లు "పెద్దగా దుఃఖం సాగింది, 
ఆమె 'చెన్రల్లో యింకా సంగీతం (పతిధ్యనిస్తూనే వుంది. రాధ 
“లేదు-వీయా, లేదు.” అనే సుందర దృశ్యాలు ఆమె 
కండ్ల ముందు తిరుగుతున్నాయి, 

కానీ ఆమె కళ్లు తెరిచేసరికి అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు* 
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సాయంకాలవు బండిలో బయలు చేరి వస్తున్నా నని 

తండిగారి వద్దనుంచి జాబు వచ్చింది, ఇన్నాళ్ళనుంచి వంటి 

రిగా వుంటూ, [బహ్మచర్యాన్ని నిష్టతో పాటిస్తున్న సతీశుడికి 

ఆ కొంపను సనాతన హిందూ వాసయోగ్యంగా మార్చ 

డము బహు కష్టమై పోయింది. తీరా స్టేషనుకు వెళ్ళేసరికి, 

తండి వచ్చిన జాడే కనపడలేదు. బహుశా బండి తప్పిపోయి 

వుండవచ్చని వూాహీం చుకుని, తేం(డిగారికొరకు “హుందా 

Creare భోజనశొలి నుంచి తెప్పించిన ఇదా లగా 

మూత పెట్టించి, అలసిపోయిన సతీశుడు నిద్రపో యేడు. 

తెల్ల వారురగాము బండికి హోజిగ నా అంక యింకో 

చీకటి వ్రుందనగానే లేచి స్టేషనుకు వెళ్ళాలి. అత్యంత పిత్రు 

(పేమ (పదర్శనము అతేని ోమరి కర్రిరానికి సరిపడని విషయ 

మవటంవల్ల' సతీశుడు తన సేవకుణ్ణి వుదయాన్నే స్రైషనుకు 

పంపించేదు. వెళ్ళబో యేముందు వాడిచేత సుమారు యా 

సార్లన్నా జనకుడి నామాన్ని వుచ్చురింపజిసే డు, వొడి వెవులు 

పట్టుకుని, జనకుని ఆకారాన్ని, పర్ణ నలతో, కండ్ల ముందు 

అగుపించేట్లు చితించేడు కూడాను, 

“ఏనాశ బాబు కాదు, అవినాశ బాబు. గుక్తుంటుండా! 

ఏదీ, పొడు ఓ పాతిక సార్లు” 
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“చిత్తం హుజూర్, అవినాశ బాబు, + .అవినాశ బాబు... 

ఆవినాశ, ల 

“యింకో పాతిక సాగు, . *కానీయిలో 

చి త్రం, , .అవినాశ బాబు. . .అనినాశ, ,.” 

“ఆద్లదీ, రెటో,, యిక పో,” 

(వొళ్టైశ్కేక లేచేడు. సరీళుదు, నాన్న గారు తనని 

గురించి వమనుకుంటున్నారో? (తుళ్ళిపడి లేచేడు (పక్క 
మీదనుంచి నీకుడు... నాన్న గారో నలుదిశల చూస్తూ, 

చేటంత ముఖాన్ని చేసుఫొని! సేవకుడు వంగి స 

చేసేడు, “బాబుగారు వచ్చేరు హుజూర్!” 

కనుచూపు మేరలో తంథడిగారు అగువీంచక పోవడం 

వల్ల సతీశుడు అన్నాడు *ఎక్కుడ[ 

*చ్చాట్టునీడను వీడి కాల్బుకుంటున్నా రు హుజూర్ గ 

సరీశుని ఆశ్చర్యానికి మేర లేకపోయింది. వమిటీ? 

శాకాహారాన్ని మ్యాతమే భుజించే తన ఛాందస జనకుడు 

యా వృద్దాప్వములో బీడీలు పీల్చటమా? 

మ్మ రి చెట్టు చాటుకు ముఖాన్ని (లిప్వుకొని యువకు 

డొకడు ఆదుర్దాగా బీకీని పూర్మిచేస్తూండటం గమనించేడు 
నతీశుడు. 

కుదిహీనుడా! స్రేషనులో వ 'పేకను వీల్చేవ్!? అత 
నికి నాన్నగారి వయస్సున్న దా?” 

“హుజూర్ ! Hosa రవిబాబూ అని నోరు నొప్పి 
చెశ్లేటట్లు అరుస్తూ స్రేషనంతా తిరిగేను, ఎవరూ జవా 
చిచ్చేపకాదు. అ ల్ ఆయన నావద్ద శే వచ్చి అడిోరు.” 
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వమోయి బోసుచాౌబు బంగాళొ కెల్పానీకు” అంటూ, అంచేత 

యాయ నే 

gr నోర్భుయ్యిగాడిదా!” సతీళుడు (రోధంతో 

అన్నాడు. సేవకుడు రెండడుగులు వెనక్కి_వేసి చేతులు 

ముడిచి నిలబడి పోయేడు, 

యజమాని మందలింపు స్వరాన్ని ఆలకించిన చెట్టు 

కింద ఆసామి బీడీని ఖంగారుగా విసిరి, లేచి ముందునకొచ్చి 

అన్నాడు. ig సార్! మారు స గుర్తుపట్ట 

"లేదనుకుంటా. . 

ఆసామొో ముఖం చిక్కి శల్య మైవుంది. +, మనిషి 

నన్నగా పొడుగా గెడక(రలా నున్నాడు, సరతీశుడు అతన్ని 

జ్జ స్త్రీకి కెచ్చుకొన యత్ని స్తూండగా, అతను నవ్యాలచే వక 

వ్యర్ల (పయశ్నాన్ని చేసి తగిన ధైర్యము లేక వూరు 

కున్నా డు_చుట్లుూ తేకచూస్తూ, 

“ఓహో! బృందావన్ కదూ! అవునా! అనే... 

బృందావన్ స అన్నాడు సతీశుడు గుర్తుకు స 

“అవును! అయితే జ్ఞషికి వచ్చేమన్న మాటి 
“బృందావన్! ట్రం! | ఎక్కడ్నుంచీ రావడం! కష 

లోపలకురా, , .” 

ఆదిలో వుపయోగించిన “మిరు” వుపయోగించాలో, 
లేక సన్ని హీ తాన్ని వ్యక్క పరచే అసస వుపయోగించాలో 

తోచక బృందావనుడు కాసే స్సేపు తికవముకపడి, ఆఖరికి తెలి 

వగా అన్నాడు “ఈ బంగాళాలో నేనా నివసించడం?” 
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“అవను ఇందులోనే! మూడు. దీనికి బంగళా లక్షణా 

"భేవున్నా వున్నా యేమో? ఖానా చైటా, . .వమో లేవు. అన్నట్లు 

చేచి స్నానంచేయి. భోజనం చేసేక అన్నీ మాట్లాడుకో 

వచ్చును.” 

బృందావన సతీశులు చాల్యస్నే హితులు, మూడో 

కాసు చదువుతుండగా, మధ్యలోనే చదువుకు స్వస్తి చెప్పి 

ఎక్కడికో వెళ్ళీ పోయేడు బృందావనుడు. బృందావనుడు 

రైల్వే కం(టొక్ట్రరుగ మస్తుగా నంపాయిస్తుస్నా డని తర్వాత 

విని నతీశుడు నంతోవిం చకుండా వుండ లేకపోయేడు, అవును, 
తను గవర్నమెంటు  స్కాలరుషిప్పుతో కాలేజీలో 

చదువుతూ, ఖర్చు పెట్టుకో డానికి వైసా లీక బాధపడుతూండ గా 

తనతోటి మృతుడు విచ్చలవిడిగా ధనాన్ని వెచ్చిస్తున్నాడం కే 

ఆలోచించవలసిన విషయ మేగా! ఇంలేగాదు, బృందావనుడు 

వున్న తాధికారులకు, గుమాసాలకు లంచాలుగా యిచ్చే 

డబ్బుకు అక్కే లేదుట! 

కాలచ్మకము గ్రున తిరిగింది. అయినా పీ9ద్దగూ 

చాల్యమునాటి బృందావన్ నతీశులే, 

రాశి, జనకుని కోసం తెప్పించిన తీపిపదాస్థాలను 
కా చేసిన తర్వాతనే బృందావనుడు తమ బాల్యస్నే హోన్ని, 

అనుభనాలను గురించి మాటాడ సాగేడు. తనకి తేలవకుండానే 

(క మంగా నే *మిరొనే సంబోధన, “నువ్వుగా మారి 

పోయింది, “నీపని బాగుంది నతీస్! జీవితమంశే నీచే. చక్కగా 

నెలకి 250 రూపాయలు సంపాదించుకుంటున్నావ్” అన్నాడు, 
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“పాడు 2$0_ నేటవ్ లకీస్తున్నారు నాకు మూడువం 

దలు యాభయి! ఇంగ్తండు వెళ్ళీ వచ్చేముగదా!” 

“మూడువందల యాధయ్యే! (పారంభమే అంత 
అయితే, తరాంత పెన్షన్ కూడా వస్తులది గాబోలు, యింకా 

ఎంతపైకి పోతావో ఎవరు చెప్పగ్మలు, మధ్య మధ్య ఏదో పైన 
కూడా గిట్టుతూంటుంది లే,” యీ మాటను అని వూరుకో లే 
బృందావన్. కన్నుగిల్సి నాలుకను పళ్ళసందున" యిరికించి 

సన్నగా యాల వేసేడు.--కొంకుగా, 

సతీశుడు వీమీ మాటాడకుండా వూరుకున్నా డు. 
బృందావనుడు నం ఫాషణను కట్టి పెట్టలేదు. వమేమోా 

మాట్లాడుతూ, మాట్లాడుతూ (కమంగా వచ్చిన భెర్యంతో 
అడిగేడు. “అయితే నువిగంకా పెళ్ళిచేసుకో లే దేం! ఆ 

విషయం శ్యుభంగా కన్చిస్తూ నేవుంది, అయితే ఎందుకూ అని 

నా ( పన్న, ఇంగ ండునుంచి ఎవరినో వకరిని 'కెచ్చుకోక 

పోయేవేఃి” 
బ్రంతకంకు చక్కని (పశ్న బృందావనుడి వద్దనుంచి 

వస్తుందని సతీశుడు మా(తేము వీనాకు అనుకో లే. అవును. 

రైల్వే కం(టాక్ట్రరు వద్దనుంచి మంచీ మర్యాద కోనం తను 

ఎదురుచూడటంలో మాతం వముంత సబబువుంది కనుక, 

సకీశుడు చిరునవు నవి “అయితే ఇంగ్లీషు మేంసాహెబు 
గనుక యిక్క_డుం కు నీకు యీ మాత్రం మర్యాద అయినా 

జరిగేది అంటావా?” 

ఈ (పశ్నేకు బృంచావనుడు కొలదిగా ఆశ్చర్య 

పోయేడు. కాగా చెప్పేడు “ఇటుచూడు అన్నా, సీకు సీ 
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మితులమిోాద వమా[తం ఆ పేక్షవున్నా ఇంగ్లీషు మేం సాహా 

బున మాత్రం పెళ్ళి శేసుకోవద్దు” ఇంతలో క సిగార్ ని 

'వెప్పస్తూండటం గమనించి “సిగారా! వరకం? కొరేనా 

కాదు! ఛహపో__ఏదీఒకటి అందుకో,” 

“తస్పకుండాను, ఇదిగో కానీయి” అంటూ నతీళుకు 

వక సిగార్ని అందించేడు బృం దావనుడికి. 

బృందావనుడు దగ్గుతూ, వుక్కిరి బిక్కిరి అవుతూ 

అన్నాడు. “అది నిజ మేననుకో, మేం . .ఇంగ్ల ౦డు. , .ఎక్క-డికి 

వెళ్ళలే, అయినా మేమూ యూరోపియన్ మేం eB 

_కినలయిన వాళ్ళు కారనుకోచూసేయు. ఒక్క-నంగతి 

అడుగుతా చెప్పు. ఆదేశంలో ఎవగ్నయినా (పేమిస్తుండే 
వాడివా*ి | 

సతీశుడికి నవ్వాగలేదు. బిగ్గరగా నవ్వేసి అన్నాడు 
కెల్లి చేసుకోవద్దని నువ్వే అన్నావు. పెళ్ళి చేసుకోకుండా 

(సేమించడ మెట్లా? పెళ్ళయిన తర్వాతగాని మన దేశంలో 

(పేమ రాదుగా£ 

౧” “అబ్బే అదికాదు.” నోట్లోని సిగారును బయటకుతీసి. 

దగ్గుతో భాదపడుతూ, కాస్పేపు ఆగి చెప్పేడు. “ఆ రకము. 
పేమును గురించే కాదు నేచెస్పేది. అబ్బో! ఆ (చేమ పవిత్ర. 

మయింది. ఆ పేమను సదాచార హీందూనతి తప్ప మరే. 

వరు చూపగలమి? నా మాటను విని మంచి, పిల్ల నుచూూచి 

త్వరగా పెళ్ళి చేసుకో. ఎందుకూ ఆలస్యం చేస్తావ్? నన్ను 

అడిగి నట్లయితే చక్క-టి పిల్లను వెతికితీసుకొద్దును.” 
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“ఒద్దులే” తేలికగా అన్నాడు నతీశుడు.... బృందావనుని 
ముఖంలోని వు బ్వెగాన్ని చూచి కూడా. “ఒద్దు బాబా! నాకు 
అచేం అవసరం తే. పెళ్ళాం వొచ్చీ రాంగా నే, మంత సాని 

అవుసరం వొస్తుంది. వెంటనే సంసార జంకూటం! భార్య 

సౌందర్య యావ్యనాలు యిక మటు మాయమయి 

పోతాయి ఎక డక? 

“ఇంకా. ఆత ర్వాత.” 

“త రాత? త ర్యా'తేముంది.” సతీఘడు స్వరాన్ని 

తగ్గించి అన్నాడు... “ఎవరినో వకర్ని తేచ్చి పెట్టుకోవాలి, 

అప్పుడు చనపనిని యిప్వుజే చేస్తే నష్ట మేముంది?” 

బృందావనుడు విపరీతంగా నవ్వేస్తూ. ఎనోన” 

అన్నాడు, 

“కాదు. నిజమే” 
ఆర్టీ వీ 

“అయి తే నామాటల్ని నమ్మడం లేదన్న మాట నువ్వు, 
ఆందులో మన టేశస్థులకి (కొత్త అయిన విషయమేముంది.. 

గనుక__.నవముకవోవ డానికి,” 

“రామ! రామ! సిగ్గుశేదూ! . అవినాశమామ 
ప్యుతుడివి కాదూ నువ్వు! కామమ్సలో డి గీ లేదూ?” అంటూ 
వాడానుడి చేసేడు బృందావన్ = గర్వంతో, యింకా సిన 

లయిన ఇంన్నీషు మేంసాహెబ్లతో శాకపోయినా మేమూ 

సల్లాపాలు జరిపేము” అన్నాడు. 

“నువ్వు నమ గానుగానినము కొవా? అవును, 

ఎందుకు నము లావు. మేము ఇంగ్లాండు వెళ్ళామా 
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వమన్నానా* ఆఖరికి మేమేమో "పెద్ద పరీక్షలన్నా ప్వాసు 

కాలేదు కాని నా తాతముతక్తాతల అత్సశాంతి కాపాడాల్సిన 

వసరమేర్చడి నప్పుడు కాని,  హీందూకాయస్థకుల ధర్మాన్ని 

పం... వచ్చినప్పుడు గాని, సెళ్ళీడు వచ్చిన కనా 
భారంతో (కుంగిపోతున్న తండిని ఆభారం నుంచి రశ్చింఛచా 

లసి వచ్చినా, మేము తప్పించుకో చూచేమనుకున్నావా? 
వుహు. ఒక్క సాశేం మొనగాత్లిగనుక పది సాన్లు పెళ్ళిచే 

సుకుంటాను!” సన్నటి మోసాలను మెలివేస్తూ అన్నాడు, 

ఇంతటి మొనగాడితో పంమాట్లాడాలో సతీకునికి 
తోచింది కాదు, అయినా, “అన్నట్లు స్ పెళ్ళీ అయిందో 

లేదో అడగటమే మర్చిపోయేను. అబిందా?” అని 
(పశ్నించేడు. 

“అవను మేము ఎందుకు గర్తుంటాము. మేము 
కసీనం ఆఫీసర్ల ము కూడా కాము. ఒకి గుమాస్తా గాళ్ళము.” 

“అదేమిటి? అనన్ సోలులో కంటాష్టవ్యాపారం వం 
కుక్ ౪2 

“అడేనన్ను ముంచేసింది, నువ్వు నన్తువుగాసి నతీళ్ ! 

ఒకరితో కాస్త చేమలో పడ్డామా యిక మూక మూకంతా 

వచ్చి చుట్రవేసే నీడ అనుకో, అంజ! బహుమతులు, కానుకలు 

యి'చ్వేసరికే అప్పులు పెరిగిపోయేయి వగా ఆ దరిదపు 

రోగం.” 

సతీశుడు భయంతో తృళ్ళిపడ్డాడు. ఈ మనిషి 
(పక్కను తను కూర్చుని అబే. శేబిలుపైన భోజనం 

కను న్నాడు: 
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“క్ష సంవత్సరంపాటు ఆ రోగంతో తీసుకుని చిక్కి 
శల్యమయి పోయేననుకో. ఎముకలన్నీ చూడు ఎట్టా బయట 

పడ్డాయో! వమందూ సనిచేయ లేదు. ఆఖరికి” 

నతీశుడు మధ్యలోనే అక్ష "చ్చి- “ఆఖరికి, అయితే 

వ్యాధి కుదిరిందన్న మా కేనా!” అన్నాడు. 

“కుదరకండా ఎట్లావుంటుంది? వ్యాధి నె దించకపోతే 
పీందూవుత మే మోసమన్నమాట. భుజింగాక్యర రూపంలో 

వున్న శివుని గుఏంచి నువ్వు విన లేదా?” 

ఉఅబ్బే! వినలేదు.” అన్నాడు సతీశుడు. 

“మాలాంటి దొరలు వినదగ్గ విషయములు కావులే. 

కాని పెద్ద పెద్ద యూ శేవియన్ దొరలు, టామోలు భుజం 

గేశ్ళమని పాదాలకు (మొక్కుకుని ఆశీ ర్యాడాలు పొంచేకుం 

నావుట్టుకు చేను న్యిదాహారాలు విసర్టించి భుజింగేశ(రుని 
పాదాలు ముందు సడ్డాను. “ప్రభూ! నువ్వు రశ్చించకవోతే 
నా గచేమి కాను” అని (పొక్థించేను. వారం దినాల తరాంత 

(పభువు దయ నామోదకి (పసకించింది. స్వప్నంలో దర్శన 
"మిచ్చి “వేయు మంచి పిల్లను వి వాహంచేసుకో. ఆరోగ్య 

నంతుడి వవుతావు” అని సెలవిచ్చేడు” అన్నాడు బృందావన్, 

నవా(లో వడవాలో తెలియక పోగా సతీశుని కళ్ళలో 
నీళ్ళు తికగేయి. ఏ అమాయక చాలిక జీవితాన్ని వీడు 

ధ్యసం తస? 

ఉత్సాహంతో బృందావనుడింకా చెప్పుకు పోతూనే 
వున్నాడు, “నిజంగా హిందూమతం మహాదొడ్డది. పన్నెండేళ్ళ 
అన్మాఘాత పుష్పాన్ని వరి వివాహమా జేను. వత్స రాజు 
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శరీరం నుండి శని తొలగిపోయిన విధంగా నా శరీరంనుంచి 

వ్యాధి ఎగిరి చక్కా-పోయిండి.” 

సరీశుడు ఆశ్చర్యంతో" (పశ్నిం చేడు, “అయి తే వ్యాధి 

సీ శరీరం వదిలి నీ భార్య శరీరాన్ని ఆ[శయించుళో బీదా?” 

బృందావనుడు చేతిరకువూలతో కండ్లు తుడుచుకొని 

రుద్ద కంఠంతో అన్నాడు “నిజంగా సతి వ్ర తాశితోమణి ఆది, 

ఆదర్శ సతి అనిచెల్పవ చ్చును. కాని మనం ఏం చెయ్యగలం. 

దాని రోజులు అయిపోయేయి. అందుచేత భర్త పొడాల 

వద్దనే శింస్పుంచి, శరీరమనే పాతదుస్తుల్ని వదలి ఆత్మ ఎగిరి 
పోయింది. స 

“ఆ వెంటనే నువ్వు కొత్తదుస్తుల కోసం వెతక సాగవు. 
అవునా+*లే HI 

కఒక్షళ్ళు పని కట్టుకొని ఇత దానంతట అదే" 

వస్తుంది. ఒక పెద్దమనిషి. కరాతురు ఎదిగి కరార్చుంది, ఆయ 

నేమో పెళ్ళి చెయ్య లేకుండా వున్నాడు “ఆయన్నుంచి ఆ 

భారాన్ని వదలించు నాయనా అన్న ది.” మాఅమ | పరోప' 

కారం మిదంశరీరః కదా! సశే అన్నాను 

ఆగదిలో మాట్లాడుతూ - కరార్చుం శే తనకిష్టం లేని 

విషయాలను గరించి ఏక్కడ మాట్లాడవలసి వస్తుందోన శే. 

భయంతో సతీశుడు ఇ బాల్య స్నేహితునితో ఆరు బయటకు 

నడిచేడు.' అన్ని టికంకు ముఖ్యంగా, "కా స్త గట్టిగా నవ్వేసి, 

బరువెక్కిన వాదయాన్ని కాస్థ శేలిళ పక్పుకుండామే 
కోరిక, కూడా సతీశుని ఆరు బయటికి నడీపించింది. 
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బయటికి రాగానే నతీఘడు నెమ్మదిగా అన్నాడు. 
“బ్బందావన్, ఇటునూూడు, నా బాబూర్సేని (ముస్తిం వంట 
మనిషీ) నువ్వు చూసేవు. వాడు శ్కుభంగా, హీందూభోజ 

నమూ చెయ్య లేడు, యూవోవపీయన్ భోజనము. చెయ్య లేడు 
ఈ దేశంలో యూరోపియన్ భోజనం ఉమతో ణ్ 

అయ్యే -ఆహో రాన్ని నేను మింగలేకుండా వున్నాను. ఇంత 
న. శుభ భంగా హీందూ భోజినం చెయి శ రెట్టునయం. 
ఏమంటావ్ *” 

“అనను వంట _(ాన్నాక్లి ఎందుకు పెట్టుకోకూడదూ ?” 

అన్నాడు బృందావనుడు. 

“వంట | చవాహుడా? ఆమాటకొస్తే వంట a 
ణి నే పెట్టుకో వచ్చునుగా, 13 అన్నాడు నరీకుడు, 

బృందావనుడు కనుబొమ్మలు చిట్లించి, “ఏమిటి? 

ఎవరినన్నా వ్ ? ఫొ అన్నాడు 

“ఆడ వంటవమనివీనో యి” 
ఆర ఛీ! 5) 

ఏం? 

“నువ్వు wa 2» 

“వరాచికాలుకాదు, నిజంగా నే- చబుతున్నాను. నా 
శివరయితేచేం? ఆహారంతో - వాటు అన్భుతాన్ని పంచే 
మనిషి కావాలి. భోజన హోటళ లలో అట్లా ఏ వంట మనిషి 

చేస్తాడు చెప్పు. అబ్బబ్బా! వాళ్ళ చేతివంట ' తినడమంత 
"ఘోరం మరోటి వుండ దనుకో,” 
క నవ్వి, అన్నాడు, కడ! అ స. 
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“నువ్వేమైనా అను. చక్కటి వీల్ల వంటమనిషీగా 
వొంకిలే సమర్మంండ్, బొఖారాలను యిచ్చెయ్యడానికి 
సిద్ధంగా వున్నాను, సేనా! నిజం. వందరూపాయలు జీత 

మైనా నే యిస్తాను.” 

“నందా? వది [పమాణం చేసి చెప్పు” 

“ఏమికోయి అంత ఆక్చర్యపోతున్నా వు, నిజమే 
వట్టు” . 

“అవును, ఆశ్చర్యమేముంది. నా జీతమే అంతాకలపి 
డబ్బయి లేనప్పుడు వగటమనిషికి వంద రూపాయలం కే 

ఆశ్చర్య మేమిటి!” అన్నాడు వ్యంగ్యంగా బృందావనుడు, 

సతీశుడు, బృం దావనుడి మాటల కండరం నం 

కొం చెం సిగ్గుపడ్డాడు, : 

బృండావనుడు యిచేమిా గమనించనే, “అయిశే 
ఆమెకి వక్క. వంట చేతనయి కే పాలనకు ఆమె 
అందంగాను, , వి 

కపడ్సుచుతనంలోను వుండాలి.” అంటూ. సకీశుడు 

వాక్యాన్ని వూర్తిచేశేడు. 
“పడ్సుచుదికూ డొ" అయి వుండా లేం?” 
“లేకపోతే భోజినమనే సాధారణ విషయం ఆనంచా 

న్నెట్లా యివ్యగలదు? 
“అర్ధమయ్యి 0ది” 

బృరచావనుడికి. ఆనందమనే పదం యొక్క అర్ధం 
అర్ధమయి వుండొచ్చని సతీశుడనుకుస్నా ద, కాని అట్లా జగ 
తేమ, 

ఖ్ 
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అన్నాడు నతీఘడు, 

ఓరచూపులు చూస్తూ “ఎందుకు ఎరగనూ!” అన్నాడు 

బృందావనుడు, 

భాజనం విషయంలో మహాయాతన అనుభసిస్తున్నా 

గాని, వెంటనే కలక ల్లా. వళి ఎ ఆవిడని పంపించు.” అన్నాడు 

నతీశుడు, ఆఐస్యాన్ని సహించ లేనట్లు. 

“అర్థ మయిందిగా,” కొంరకుగా నవ్వుతూ బృందా 

వనుడు అన్నాడు, “దంగ్గండులో కామర్స్ డగ సంపాదించు 

కుని వచ్చిన వాళ్ళకి సుగుణాలు వుంటాయని అనుకుంటూ 

నవుండేవాల్లి,” 

“నిజమేకాని, మనిపీ. తన అవసరాలకి అనువుగా 

_(వవర్తిస్తాడని మరచిపోతే ఎలా” 
మరి చెట్టు వీడనున్న చస్టామోిద యిద్దరూ వ్మిశాం 

లిగా కరార్చోగా నే, బృందావన్ అన్నాడు, “నాకోఅమ్మాయి 

తెలుసు. చేదు సువర్ణ! పేరుకు తేగినకు బంగారపు ఛాయ! 
ఆమె వయిపు: మాస్తేనే కళ్ళు జిగోలుమంటాయి. . .అంత 

ఆంద౦వో 

“అవివాపి తో? వితంతువా¥ి 

“ఏదీకాదు, ఇల్లాలు!” 

ఈసారి సగీశుడికి నిజంగా ఆశాభంగ మయ్యింది. 

కాగా అన్నాడు, “అయి తే వదిలెయ్యి.” 

“ఉండు. "చివరంటావిను, ఆమెకు వివావాముయినా 

భర్తతో (పమేయ మేమోలేదు. ఇక్క-జేవుంది. నిన్ను 
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కొచెం ఖంగారు పెట్టాల్పివస్తుంది. ..ఆమె భర భయంకర 

వ్యాధితో బాధపడ్తున్నా డు,” 

సనరీశుడి మొహాం ముడుచుకుని పోయింది. బృందా 

వనుడు మాతం మామూలు ధోరణిలో ణే ' చెప్పుకుని 

పోనాగోడు. “అత నెక్కడికో-థాకాకో చిట్టగాంగ్ కో వెళ్ళేడు. 

కొన్నాళ్ళ PR చేతిమిోాద, కాళ్ళమిగాద బొబ్బలతో తిరిగి 

వచ్చేడు. స్రీమర్ బాయిలర్ (పక్కన పని చెయ్యడంవల్ల 

అవి వచ్చేయంటాడు అతను. సువర్ల నిజమేనని నమ్మింది 

అప్పుడు. ఆమెకి ఎన్నేళ్ళుంటాయి "అప్పుడు! మహోవుం కే 
పదమూడు. నిజంగా సేవఅంకు ఆమె చేసిందే సేవ, అబ్బా! 

వం చాకిరీ చేసిందనుకున్నా వ్? ఎత చేసినా ఆబొబ్బలు 

మాతం మా నేయికాను. (క్రమంగా అవి అతని శరీరం నిండా 

వ్యాపించేయి. వారిపొదుడికి కలక తలో స్వంతే యిళ్ళు పద 

హోరున్నాయి. అతను పొందిన చికిత్స నావంటి సామాన 

కంథటాక్ట్ర ర్ కలలోకూడా. పొంద తేడనుకో, భుజం శేశ్వరుక్లై 

గురించి అతని కెవగరూ చెప్పకపోవడం మూలాన, న 

కూడా తాకకుండా, ఎడంగా వుండేవాడు, బుద్ధిహీ నుడు! 

ఆమెని యిట్లా స్పు ఎ్రశించే వాడు కూడా కాదు తఫరికి. 

నతీశఘుడు హారిపాదుని మనస్సులో చే వెయ్యి విధాల 

_ అభినందించేదడు, 

“భార్యకి యుక్క వయస్సు వచ్చేసరికి వారిపాదుడు 
మూలపడ్డాడు. ఆమెకి (కమంగా అసంతృప్పీ నై రాశ్వం 

ఎక్కువవ సాగేయి. భర్త అంకే వవగించువొనే స్థితికి వచ్చే 

సింది. కాస్తాకూస్తా చాకిరీ చేసిందా ఆమె! తను సేసిన చక్రి 
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రీకి యిబేనా ఫలితం! ఈ (పశ్న ఆమెను నిరంతరం వేధించ 

సాగింది అనుకుంటాను, అయినా యిటువంటి (పశ్నలన్నీ 

ఎందుకొస్తాయో తెలుసా? నవలలు అతిగా చదవటంవల్ల! 

నే. ఇంతకీ వమయ్యింది! ఒకనాడామె గంగానదికి స్నానా 

నికి వెళ్ళి తప్పిపోయింది 

కనవలల చదవడంవ లే? అడిగేడు నతీఘుడు. 

“వురెందు కతాకు వ్ర వ్రు బేకంగా అడిగేడు 

బృందావన్ + 

ఉక సాడు (పతీ యింట్లోను స్తీ సెలం'తౌ నసుగుతూంట 

మరెందు కనుకున్నావ్? ఈ నవలలే కారణం. ఎందుకూ ఒక్క 

నంగతి చెబుతావిను. ఇంతవరకూ మా ఆవిడ, చేతిలో 

పుచ్చుకోతగ్గ పుస్తకం నాకు వక్కటయినా యీానాటి పుస్త 

కాల్లో అగుపించ లే. ఆఖరుకు ఆడవాళ్ళు రాసి సెనవెన అంతే. పజ 

అట్లాగే వుంటూవున్నాయి.” 

కసే, రా సువర్ణ లంకా 

కపమవుతుంది? తినిగి ఆమె కానీ EN తంలో పట్టుబ 

డింది. ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళంతా చక్కటి క. బుద్ధి 

చెప్పి ఆమె తప్పును ఆమెకు చూప [పయల్నించేరు. ష్. 

ఆమె' అందరికీ ఒక శే జవాబిచ్చింది: “ఏిరాగిలా జీవి తాన్ని 

గడపడం నా Mai చన్పండి మాలో ఎవరయినా తట 

జీవించ గలెేమో? ఎవ(రూ మాటాడే. వంచేస్తాం. సిగ్గు 

పడి తోకలు ముడుచుకొని కొంపలకు చేరుకున్నాం. 

“మరి సువర్ణ గతి?” 
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“సువర్థ శేం! శుభంగా మేనమామగారి యింటకి 

పంపించేసేకు. ఆమెకు తండి లేడు, తల్లీ మాతం అక్కడే 

వుంటూంది. నవలల మహోత్వం ఏమవుతుంది? మేనత్త మేన 

మావు బిడ్డలు (పేమలో పడకపోతే సంఘానికి అభ్యున్న 
తెక్క_డిది? అందుచేత సువర్షను తిరిగి భర్తవద్దశే పంపించి 
వేసేరు నచే, యాలోగా జీవితమంశే రోత జనించింది. 

హారి పా దుడికి. భుజం గేశ్ళమని ఎక్క_డ దర్శించుకోవ చ్చో, 

నేను అగుపించి అతనకి చెప్పే వకనాడు. సరిగా నేను పొందిన 

సలహానే ఆతనూ కలలో పొంబేడు, కాని మితిమోరి సిని 
మాలు అవీ చమూడటంవల్త సువర్ణ బుద్ది పాడయిపోయింది. 
“నేను సౌఖ్యం పౌండాలం కు వ్యాధి గస్తురాల వాలని ఎక్కడ 

నైనా వుందా? _. అందిట భర్మతో, విన్నావా సినిమాల 

సుహోత్యం!” న 

క్షణము (క్రితమే వారిపాదుని లోలోనే అభినందించిన 

సతీశుడిప్వుడు సువర్ష్మను ఖేర్యంగా---బ్బందావనుడు వినేట్టుగా 

అభినందించేందుకు వ మాతం జంక లేదు, 

కపపుటేశ ఆ రాలుగాయిని ___ పొగుడుతున్నా వా 
నువ్వు!” బృందావనుడు ఆశ్చర్య పడ్డాడు, 

“వూ. .కథ పూర్తి చేద్దూ. ..” 

కపూంర్తాఫ బృందావనుడు సంతోషంగా చెప్పేడు. 

పూర్తి'చెయ్య డాని శేవుంది? మహావైభవంగా వారిపాదుడికి 
మళ్ళీ వెళి? చేసేం. మొన్న నే జరిగింది, 4 *యిం౦కౌ విందు 

భోజనాలు తల్చుకుంటే వొళ్ళు ఫులకరిస్తూంది. నిజానికి, 

, హరిబాదుడికి విందు చేయడం బాగా తెల్పు!” 
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కక్ష చ్వా_ని భోజినం పాడుగాను తర్వాతే ఏమయ్యిందో 

జెబుదూజ” 

బృందావనుడు విసుగుకుంటూ చెప్పేడు “ోవమవు 

తుంది చెస్ప్వ! హిందూనతికి ఛర్మతప్ప మరో (పపంచ 
మేముంది? కొన్నాళ్ళ తర్వాత అంతా మామూలు సికికి 

"రావడం నువ్వే చరాడగలవ్ ! ఏమవుతుంది! ఏమి అవ్యదు.” 

ఆశాకిరణాన్ని చూచినట్లవ్వగా సతీశుడడిేడు. 
“అయితే పరిస్థితు లింకా మామలు స్థితికి రా వేదా£ 

“లేదింకా. అప్పుడపుడామె మా  యింటికొచి 
అంటూంటుంది. “బృందావన్ బాబూ! నేనీ జీవితరధాన్ని 
లాగ లేకుండా వున్నాను. నాశేదయిన”ా డారిమాపి రశ్ళిం 

చవూ. లేకపోతే చూస్తూండగా నే నేను నా జీవితాన్ని నాశ 
నం చేసుకోవలసి వస్తుందిసుమా!” విన్నా వాళో 

* బాగా నేవుంది. మరయితే ఆమెకేదో దార ఎందుకు 

భూపకపో యేకు? 

బృందావనుడు చెప్పేడు, “మొదటి విషయం ఆమె 
(ఛావ్మాణస్త్రీ రెండో విషయం ఆమె మరొకరి భార్య.” 

నతీశుడు ఆలోచనతో నడుస్తూ, నడుస్తూ, ఆగి అడి 
గడు “బృందావన్ వక్క_విషయం అడుగు తా చెప్పు. సువర్ణకు 
ఆ వ్యాధి లేదుకదా?” 

“నాకు తెల్పినంతవరకూ లేదు.” 

“ఖచ్చితంగా "తెల్పుకోవాలని వుంది. 

“ఆ విషయం నేను చెప్ప లేను,” 
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“ఆట్లాకాదు, ఆమెను డాక్టరు చేత పరీక్ష చేయించాలి, 

యీ విషయం నువ్వు కాస్త (శమపడాలి బృం దే” 

కఏవరూ! నేనా*ొ ముఖం పాలిపోయింది బృందా 

వనుడికి.  . 

“అవను, నీవళ్లే కావాలి. అన్నట్లు నేడో, రేపో 
కలక త్తాకూడా వెడుతున్నా వుగా 

ఆశ్చేనా?” 

“హాన్నంకాదు బృందావన్, యి వక్క_వుపకారం 

నుర్హ్వ చేసితీరాలి నాకు, వమంటావా” a 

“ఆగు నన్ను కాస్త ఆలోచించుకోసీ.” 
“ఇందులో ఆలోచించడానికి వనుందోయి, సువర్ష్మ 

భర్తను వదిలివేసిందా లేదా** 

“వదిలేసిన కై డాని అర్షం,” 
“వయ స్పెంతే వుంటుంది యిప్పుడా మెకు, మెనారిటీ 

అయినా వదిలిందా£ 

ee ఇరవయ్యా వుంటోయి.” 
కాహభాస్, అయి తే ఫర్యాలే; ఆమెను మళ్ళీ తప్పి 

పామును,” 

కోసిం చెప్పాలం కే వహారిపాదుడి కోరిక గూడా అదే. 

ఆమె కనుక దుర్నడతను పడితే హరిపాదుడి పరువు (పతిష్థ 
లేమయి పోనూ? అతను నల్టురిలోనూ తలెత్తుకు తిరగగలడూూ? 
ఆఖరుకు అతని స్నేహితులుకూడా ఆమె వద్దే జేరుతూం 
టాకు._ఖరుం[ 

“పొరుగువాళ్ళు కూడానా?” 
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“ఆ! అం తాను” 

“ఏవంటున్నావ్ బృం దే._నువు స సరీశుడు బ్రాభూ 

పూరిత స్వరంతో అడిగేడు. “నీతులు చెబుతూ, 

శాసించే ఆ భాందన |, బాహులుకూడా,. ,.” 

“ఆ ఎండుకు వెళ్ళకూడదూూ? శాస్త్రంలో ఎక్కడా 

మొగాడికి వ్న్యభిభారం పనికిరాదని లేదుగా” 

సతీశుడు (కోధంతో ముఖం ఎరబడగా, అడిగేడు 

“అయి తే వాళ్ళంతా ఆమె “మృథ్యు వు” కోసం ఎదుకుమా 

స్తున్నా రన్న మాట, స 

బృందావనుడు వులిక్కిపడి “వమిటీ అంతటి సౌదర్య ౦0, 

యవ్వనంగల పిల్లకు అప్పుడే మృత్యునా! భగవంతుడు. ఆ 

మెను కాపాడుగాక, ” అన్నాడు mm 

తవా వగాక. మేం! వ్యభిచారం సీ సెంకరించడం, ఆమె 

లోని మానవత్వం నశించడమే ననే వుక్రేళ్నంత్ మాట్లాడు 

తున్నా నే చేను,” నతీకఘుడు చెశు ప్పేడు, 

సంఘాన్ని 

బృంద్రావనుడు నిశ్చల స స(రంతో % అదం తా హ్ 

తుడి చేతుల్లో వుంది, పతిత లే శేకపోయినట్లయి తే, యీిలో 

కంలో పాఫ్టులనే వారే వుండ. అప్పుడు “భగవంతు 'డెవర్ని 

కాపాడేది?” చెపే ప్పుడు 

సతీశుడికి బాగా తెలును_బృంచావనుకి తో వాదించ 

డం సులభమయిన. వ కనుకనే సతీశుడు మాట్లా 

డకుండా సువర్ణ ; సమస్యను గురించి ఆలోచించ సాగేడు 

త్మీవంగా, అమెయ్ కనుక వ్యభిచారాన్ని స్యీకరించినట్లియి కే 

తు వవ్యాథినుంచి దూరంగా తొొలగిపోడాముని మాస్తూందో 
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ఆ వ్యాధిచేత నశిస్తుంది. సంఘం నిర్ణయిరిచిన చట్టం 

నకటి వుంది. అది మహా దొడ్డ శాన్ర్రం, దానికే కట్టుబడి 
వుంకే ఎప్పుడో వకనాడు సంఘం వారిని నెత్తిశెక్కించుకుం 
టురిదిః” 

పరియాచకంగా (పారంభించిన విషయం, ఆఖరుకు 
మహా సమన అయి 'కూచుంది.__-నతీశుడికి అయినా ఇప్పటి 
కయినా సతీశుడు మాటాడక వూరకోవచ్చు. కాని బృందా 
నుడితో “ఆమెను యిక్క_డిశే పంవీంచు. నే నే ఆమెను 
డాక్ట రుచేత పరీక్ష చేయిస్తాలే.” అన సాగోడు, 

దీనితో బృందానుడు మతిపోయినట్లు అయి “ఇక 
నేను నీవద్దకు వచ్చిన 'బెందుకో శెౌప్పివేయడం మంచిది. 

నువ్వు మా దొరగారికి నన్ను “క మెందు” చేస్తూ , ఓ 

వుత్తరం రాసి యిన్యాలి, నూటయాభయి రూపాయలు జీత 

మొచ్చే ఒక నౌకరీ ఖాలీగావుందని వందమైళ్ళ నుంచి సీ 
కోసం పరుగాత్తుకు వచ్చే.” య 

“పూరా దొరగారెవరో నాకు 'తెలవబే! ఆయన నన్నెరు 

సనా? నలీశుడు అడ్డు (పశ్న వేసేడు 

“ఫర్వాలే, సతీశుని పిపుతడుతూ .' బృందావన్ 

అన్నాడు.” ఆయన నిన్నెరుగకవోయినా చ్యాంకిలోని నీపోోదా 

ఎరుగునులే. ఇవ్వేళే నువ్వు సిఫార్సు వుత్తరం ఒకటి రాసి 
యివ్యాలి సుమా, నేను మధ్యాహ్నం బండికి వెళ్ళిపోవాలి, 

అర్థమయ్యిందా! 

4 శీ కీ 4 
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బందావసుడు వెళ్ళిపోయి నెలరోజు లయిిపోయింది, 

నతీశుడు అతనితో చెక్పిన విషయాన్నే పూర్తిగా మరచి 
పోయేడు, సెలరోజులనుండి లా సజతన ల. వంట భోజ 

నాన్ని తింటూనే వెళ క్లబుచ్చుతూన్నాడు. ఈ మధ్యనే తంగడి 

వచ్చి, వివాహాం చేసుకోమని బలవంతం శ. అతను 

నిరాకరించడం కూడా జరిగిపోయేయి. అవును, ఎకానామిక్ 

విద్యార్థి అయివుండి తను ఈ అస్థిర సంపాదనతో వివాహానికి 
ఎట్లా అంగీక రిస్తాడు. బక్తు కం[టోలు అవములు జసుపుకునే 

దాంప తొ లు కావయ్సే యీ దేశములోని డదాంపత్యాలు, 

అట్టా జే వేనిచేముంది కోని ఏ మాతం మాత్ళ 

త్వాన్ని నిరోధించినా, నిర్భిందెరని నో యా చేశపు 

యిల్లాళ్ళు అసలు సంసారము అక్క రైేదంటారుగడా! 

నతీశుడు వకనాడు కబ్ నుంచి తిరిగి వచ్చేసరికి, తన 

గదిలో కూర్చునివున్న ప్రని చూసి ఆశ్చర్య చకితుడ యేడు. 
(వ లాం గృహంలోని ్లీ (మై (బాహ్మణపిధవ వంట ప్మాత 

లోని మత్స్యము వంటిది, 

ఎవరీమె! తన సీ పరిస్థితిలో చూస్తే తననుగూర్చి 
లోకులేమునుకుంటారు. తను క్షబ్ లోని గౌరవ సభ్యుడు 

కూడాను. 

సతీశుని తనలో యిముడ్చుకో డానికి భూమి (బద్దలవ 

ఖేదు, స్వేదబిందువులు మాతం ముఖాన్నిండా ఆవరించు 

కున్నాయి. "రెండు కాళ్ళకూ పారిపోదామా, నిలుద్దామా 

అనే అవిరావు సంఘ ర్థణ జరుగుతూంది. సమ్మోహింపబడి 
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సట్లు కండ్డుమాతం ఆమె-వైపు తిరిగి సౌందర్యాన్ని ఆస్మా 

దింప సాయి. 

ఏం సౌందర్యం! ష్మెటొమాక్సు లైటు వెలుగులో 

ఆమె ముందుకువంగి విదేశీయ ప, త్రికలోని బొమ్మలను తేక 
ధ్యానంతో చూస్తూవుంది. 

కాని ఎవరీమె? తనగదిలో ఎందుకుంది, అనే (పశ్నలు 

అతన్ని వేధించసాగినయి. 

అలికిడిని విని ఆమె సతీశుని రాకను (గహించింది. 
కుర్చీలోనుండి లేచి వక్క. సారి సతీశుని వైపు దృష్టీ సారించి, 

మాట్లా డకుండాశే లోపలకు రావచ్చునని సంజ్ఞ చేసినది, అయ 

స్కా-ంతం చేత ఆకర్షి ంచబడినట్లు నతీశుడు లోసలకు నడచి 

ఆమె (పక్క-నే ఎడంగా కూర్చున్నాడు. ఆమెకూడా తిరిగి 

కూర్చుని అతనిని మరొకసారి చూచిండిఅతని నిగహ 

థ్తిని తూచుతున్న బ్లు, 

సతీశుడికి వక్క సారిగ. ఎందుకోగాని కథంతా తల 
(కిందులయినట్లు అన్పించింది. తే "పెంట్రికూతురయినట్లు, 

తనను చూడటానికి వచ్చిన నరుడు ఆమే అయినట్లుగాను అత 

నికి అన్నించింది. సతీశుడు అసౌఖ్యంగా వకసారి అటూ 
యిటూ చూచేడు. తచేదయినా. ఏ విషయాన్ని గురిం. 
చయినా గానీ మాట్లాడ గలిగితే ఎంత బాగుల్లు! శాని 
స్వప్నంలో వలె ఆవె.వైెపే చూస్తూ మాటాడలేకుండో. 

కూర్చుండి పోయేడు. మాటాడదామనే కోరిక అణచరాని 
దయినప్వుడు స్వప్నాన్ని నాశనం చేయాలి. కాని అతనిలో. 
స్వప్నాన్ని పాడుచేయాలనే వాంఛ ఏమా(తం లేకపోయింది. 
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ఆమె విమర్శనాత క్ర న్మే తాల (కంద అతను వై లులోని 

ఖై దీలా భాధపడ సాగేడు. బహుశా రాతంతా యిచేరీకిగా 

గడిచిపోయి వ్రురణేకీ చే. మొ? కాని య జిమానియొక విశ్వాస 

పాత్రుడైన సేవక చ్మకవర్తి ర్థి అటువంటిపని చెట్టూ జరుగనిస్తాడు! 

'సేవకుడువచ్చి న “డింకు వకటి తెమ్మంటారా 

శూలూా బద్రీ!” 

(తుళ్ళిపడి సతీకుడన్నా డు “ఏమిటీ? (డింకా? ఓీఛోటా 

పెగ్గు. .:ప్యటా” . ఆమె వయిపుతిరిగి “మయా తీసుకుంటారు 
der అవునా!, ఎ ఆ డి నికు, 

కటువుగా అంది ఆమె “నే నిక్కడకు “టొ తయారు 

చేయడానికి వచ్చేనుగాని, (తాగడానికి కాదు,” 

విషయమంతా సతీశునికి వెంట నే అరమయి పోయింది 

అయికే యీోమేనా? ఆమెనే అడిోడు "'వశ్నను, కించి 
త్తయినా 'తొణకక చెప్పింది ఆనె, “అన్రను చే శే సువర్ణ ను, 

బృందావన్ బాబు సంపీంచేడుల 

సతీశుడు అమితముగా లజ్జపడ్డాడు. తను కాలా 
సువర్ణకు తప్పకుండా - కెల్సివుండాలి. తనను గురించి. వమను 

కుంటూాన్న దో యామె! తనెంత సిగ్గు లజ్జా లేనికా ర్యానికి 

ఇమిడిగట్టుకుందో శతెల్పిహాడా యిలా ఛైర్యంగా అలా 

కోవడం, అ శే ఛీ, ఎంత స్టా! 

జఫ. అమె కండ్లలోసనికి Se వెకుస్తూ . సతీశుడు 
“అన్నాడు.మర్యావగా కకాద్ము కాదు, అ'దెన్న టికీ కాదు, 

మో రెందుకు. చేయి కాల్పుకోవడం$ి 
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తన విశాలనయనాలతో ఆమె అతనిని చుశగ్గా 
చూస్తూ అంది, “నమ్మిండి నన్ను. నేను ఆరోగ్యంగా నేవున్నా! 
నాశే..లి 

“అబ్బ అదికాదు నేననేది. క్షమించండి. నేను 
అట్లా అనలే,” సతీశుడు తడబడ్డాడు సిగుత్తో, 

“యివే ఆజ్ఞయివ్యండి, టీ తయారుచేసి తీసుకు 
నస్క 

“వద్దు. వద్దు సువర్గాడేవి! నా చేవకులుండగా మి 
కెందుకు (శేమపడడం? మారు కరార్భోండి,” 

నిరాశతో సువ శ్ర అడిగింది. *అయితే నేనిక్కడ 
వపహాక్కు తో వుండగలనో తెలియ జెప్పండి కాస్త 

శున్భ అపగ్గిచిత సీని వివాహమాడి ఎవరయినాగాని 
ఎట్లావుండగలరో సతీశునికి అర్థము కాకపోయింది. అటువంటి 
వన్నీ వట్టి డాంబిక వచనాలని అతని బుద్ధి చెప్ప సాగింది. 

(పతీ మానవహృదయం కావమవాంఛలతోనూ, పాప 
(పవృత్తులతోనూ యవ్వనంలో నిండుకొనివుంటుంది. ఇవన్నీ 
వివాహ మం(తాలతో చే కాబోలు నిరూ లింపబడేది. అప్పుడు 
గాని ఆత ని, యితరులని, మోసగించడం సులభం అవదు, 
వినాహ మం(తాలతో అంతకు ముందు పశువాంఛ అనబజేది. 

జ ఇ 7 స ఏ py > righ 

అప్పుడు అపరిచిత్త స్రీ శరీఠంమిద చేతులు వేయడాని కే 

వక్షరి అనుజ్ఞ అక్కరవుండదు, నివాహతంత్రమే పేద్ద. 
పెర్ళిటు” 
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ఇదంతా ఎట్టా వున్నా గాని తను సువర్లను వివాహా 

మాడడాొనికి వమా (తం మార్లమున్నా కను... చేసేవాడే, 

అటువంటి సౌందర్వరాశికి తన కష్టసుఖాల్లో పాలిచ్చి వుండ 
గల్లితే నిజంగా తనజనే నార్హక మయివుండేది. కౌని యిటు 

వంటి ఛైర్య సావాసాల్లో కూడిన కృత్యాలు తనవంటి 

సామాన్య మానవుడి వశమా! ఏ పాష్థ్రడివంటి మహాపీకులో 

యా కారా, లకి సమర్ధులు, అనుకున్నా డు నకీశుడు సా 

రుస్తూ! అవును త నేం పార్ధుడా! అసలు బృందావనునిముందు 

"డారభిక వచనాలు ఆడటానికికూడా తగడు. ఇక సువర్ష్మను 

వివాహమా, sha 

అతను మాటాడకుండా వూరుకొనడం చూచి సువ [9] 

చముదిగా అడిగింది. “అయితే మొ పాదాలముందు వు 
సనం -టీదూ౪ 

దీనిశేమని జవాబిచ్చేది! “తేదు అని వక్క_ముక్క- 
అనినట్లయితే సమన సంతా యిన్లే విడిపోయేది. కాని యీ 
సుందరిని వెళ్ళిపొమ ని ఎట్లా చెప్పాలో నరీళుడికి అర్ధము 

కాలేదు. నిజానికి అతను ఇంగ్తండునుంచి తిరిగివచ్చాక 

గ్రీలః స్వేచ్చగా మాట్లాడ మే మరచిపోయాడు, అలాగే 
ఇక్కడ జీపితవుం తా 'సంఘాజాశాల్ని అనుసరించడర 

వోద్దులు దాటకుండా జాగ త్తీప తపడటం.-- మొదలయిన విష 

ec యా యాలతో న అంతమయ్యేటట్లుంది. 

“కటుకూడండీఅన్కి తర్వాత మేం మాటాడ 
శక పోయేడు సకీశుడు, (క్రమంగా కవర్ల ంనెరాశ్య్టర ఆధిక 
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మన్రతూందని య తినని అన్నాడు “బృందావన్ మాతో 

ఏమి చె Ea 

. “అవును, మూరు వంటమనిషి కోసం (సయత్నిస్తున్నా 

రని బృందావన్ చెప్పేడు. నేను _బాహ్మణుల  విజ్లను, 

శుభంగా, శుచిగా వండగలను. కాని పాశ్చాత్య వంట నివ 

యంలో, +... సంకోచిస్తూ అన్నది, 

వెంటనే సతీశునికి మార్గం అగుపించింది, “కాని నాకు 

కోవలసిన భోజనమే అడి! నేను ఇ్రంగ్గండునుంచి తిరిగి be 

నని మోకు తెబ్బుననుకుంటా, బీఫ్ | న్ నేనుమశేమి న్యీక 
రించను,” 

ఆమె చలించకుండా అన్నది “ఎవరయినా కాస్త ఎట్లా 

వండాలో చూూపినట్ల్టయి తే నేనూదాన్ని వండగలననుకుంటా. స 

నతీశుకు కాస్త ఆందోళన పడ్డాడు అతన్ని పట్టుక్ళు 

"వేధించే సమస్య వక్క కు వక్క-టి! అదల్లా ఆమెను వదిలించు 

కోడమే, అతను ఛెప్పేడ్కు “ఒక్క. ఆహార విషయమేకాదు. 
(డింక్సు విషయం. కూడా ఆలోచించాలి. అవికూడా లేంచే 
“నర దిగదు,” EE 

=. ఆమె కాస్త త వెలబోయి అన్నది. కట్టా న. 

"పూరు చెప్పలేదూ వకనాడు?” న్న 

“నేనన లే కోపిష్టి మనిషిని, తాగివచ్చి నస్వుడు = 
పడ్డవారు బాలా ఇాధపడవలసి వస్తుంది” | 

ps ang .కదంతా వీన్నాకకూడా ఆమె వెనుకంజ సేయకపోవ, 

'డం'అటుంచి, న అన్నది “ఇదం ఆా హిందూ, 
చా || hn an నో (| 
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(స్రీలకు [కొ త్త కాను, మంచిదే. మోారుకూడా కావలిస్తే 

తన్న ండి నన్ను. నస్ట్రమేముంది£ 

హతబుద్ధుడిలా చూస్తూ సరీశుడు చెప్పేడు “జీతం 

విషయం. ఇప్పుడప్పుడే నేను మోకు జీతం యివ్యలేనను 

కుంటా. ఆడవంటమనిపి కావాలని అన్నంత మా తౌన 

యిప్వుడుండే మనిషిని చేను తీసివేయలేను సెగా వాడు 
మోకు (చయినింగ్ యివ్యవలసి వుంటుంది. ఇ్రనంతౌ వాడికి 

జీతం యివ్యంచే చేయడుక డా. ఇద్దరికీ జీతం 'నేనెట్లా యివ్య 

గలనూ. .... ల 
ఒక్కక్షణం ఆలోచించుకుని సువర్ష్మ అన్నది “ముంచి ే 

మో యిష్టం వచ్చినప్పుడివ్వండి జీతాన్ని. అనలు యివ్యక 

పోయినా ఫర్యాలే.” న 

సువస్లా నిన్ను నా శిరస్సుపై పెట్టుకొని పూజిస్తా 
నువ్వు లేంచే నేను జీవించలేను, నీవే నా నక్యన్యం, అని 

అందానున్పించింది, గతీశుని పుతెజిత హృదయానికి వక్క. 
సారిగ, కాని ఆమెతోకలసి సంఘంమధ్య జీవించాలనే వివ 
యిరి గుర్తుకు రా.” నే ఎందుకో అతనిని చెప్పరాని సిగ్గు ఆవరిం 

చేసింది. తనేదో ఘోర దుష్మృత్యం చేయబోతున్న ట్లని 
పించింది. = 

నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్నాడు సతీశుడు. , .ళూన్వంవైెపు 

సిఫకమిిన "కనులను తుడుచుకుని, అతని పొడాల 

మురదు వంగి అంది రుద్దకంఠంత్ “నన్ను నమ్మండి. 'నాశేం 

లేదు, లి 
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ఆమె చేతులను తన చేతులలోనికి తీసుకుని ఆమెను 
అక్క_డనుండి తేవదీపే ధైర్యం అతనిలో వేకపోయింది. కాగా 

అన్నా డతను. “అయినా నువ్వు మరొకరి భార్యవు” 

జలజలా కన్నీరు కారుస్తూ ముఖాన్ని పైకెత్తి గద్గద 

స్వరంతో అన్నదామె “కాదు. మానే నా సర్వస్వం మా శే 

నా (పభువుగో కన్నీరు చెక్కి ళృనుండి ధారగా (పవహంచ 

సాగింది. 

ఏమిటీ వ్య క్షీకీ తనతో (పణయం! తేనొక సంగీత 

(వీయుడా, కళాభిమానా రసికుడా? ఇటువంటి (పణయాల్లో 

నాయకుడుగా వుండటానికి తనవంటి నామాన్య మానవుడికి 

అర్హత వుంద్! 

సమృద్ టీ తీసుకువచ్చేసరికి ఆమె ఆతృతతో శేచి 

నిలబడి, కండ్త ను తుడుచుకుంటూ వెళి కుర్చీలో కూలబడ్డది, 

సమృద్ టీని బల్లపయినే వుంచి యిద్దరికీ అకివినయంగా 
గలాం చేసి వళ్ళి పోయేడు. 

ఇది గమనించిన నతీశుడి గుండె బితుకు- బితుకు 

లాడింది. తనను గురించి సమ్మద్ వమనుకుంటూన్నాడో! 

బహుశా బయటకు వెళ్ళి తదితర సేవకులందరితోను తను 
చూచి వచ్చిననంగతి చెప్పి నోటికివచ్చినట్లు వాగుతూ 
అంతె నవ్వుకుంటూన్నారు కాబోల్ను, 

నతీశుడు నెమ్మదిగా చెప్పేడు “ఎంత దురదృష్టవంతు'. 
రాలన్ సువర్తా! న్ కష్టాలను భాచి శే నెంతగానో విచారి 

స్తున్నా. వమ్మాతం సహాయం చేయలేని పరిస్థితుల్లో 
వున్నా నే అని చింతిస్తున్నా. ఒక వేళ నేను సావాసించినా.. 
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కొలది దినాల్లో నే స్లోని మాతృత్వం పెల్లుబక వచ్చు. అటు 

వంటి కోరికల్ని నే నెట్టా సహించగల్ను ౯ 

తలను వంచుకుని ఆమె అన్నది “ఆ విషయం నేను 

ఆభోచించచే లేదనలు, మో కెందుకాౌ చింతి 

మలినహానం వేస్తూ సతీశుడ న్నాడు “నువ్వు ఆలోచిం 

చకపోయినా (పకృతి ఆలోచిస్తుంది. (పకృతిని రా ఎది 

రించ బేకుుగాలో 

“జరగవలసిన చేదో జరుగుతుంది. ఎప్పుడో ' జరగ 

బోయే డానికి యిప్పటినుండీ బాధపడటం ఎందుకూ? ఈ 

(పపం చంలో మరెవ్వరూ తల్లులవడం లేదు కాబోలు!” 

“కాని సమాజం నీ బిడ్డను ఏవగించు కొంటుందిగా ీ 

“మోారుండ గా నేఖ 

“శేనవర్ని! సంఘ నియమాలను కాల దన్నినవాశే 
బిడ్డ పుశ్తుసర్తికి వణికి పోతూంటారు.” 

సువర్ణ యో విషయాన్ని ఎంతమా[తమూ నమ్మినట్లు 

కన్పించదు, పరధ్యానంగా ఆలోచించుకుంటూ అట్లానే 

కూర్చుండి పోయింది. టీ” చప్పగా చల్లారి పోయిందికూడాను, 

ఆమె సౌందర్యాన్ని త కిపిరీశా. ఆస్వాదిస్తూ అన్నాడు 

సతీశుడు చిట్టచివరకు “టీ (తాగు సువర్ణా_చల్లారి పోతూంది. 
నువ్వేం భయపడకు. నేను స్రేహనుకు వచ్చి Jos ఎక్కిస్తాను. 1] 

సువర్ణ చట్టున లేచి నిలబడింది. ఒక్క యణం నతీశుని 

ముఖాన్ని అరరీలక చూచి, వక్ష నిట్టూర్పు విడిచి అన్నది 

“రెలు ఎక్కడం ఒక అబలకు "నే న్పేంత భే్య్యు సొహూసొలయినా 
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మిలో వున్నందుకు సంతోషంగా వుంది. అయినా. నేను 
వక్క- రెనే వెళ్ళగల ననుకుంటా ” 

తడబడే 'పహాఖనో గుముం దాటింది సువర్థ, 

రెండు సంవత్పరాల తరాంత ఏపయం. మ ఆక 

స్తికంగా బృందావనుక్షో కలుసుకున్నాడు స్తతీముడు. షి గూ 

త సప పచ్చా పాటీ మాట్లాడుకున్నాక నతీళు డడిోడు 

యాదాలాపంగా “సువర్ణ, సంగతి వమయ్యి రది?” 

బృందావన్ ఆశ్చర్యంగా అడిగేడు శస సువర్గా!” తర్యాత 

గుర్తుకు తెచ్చుకుని, నవి అన్నాడు కర్ హో సువర్ణ! ఆ న 

మసిపీ కదూ? 

“ఏఅన్చను. నన్ను నరక కూపానికి యీడంబోయిన 
ఆ వంటమనివీ. సంగతి” అన్నాడు సతీశుడు సిగ్గుతో, 

గస్పడామె పేరు సువర్ణ కాదు, ఫర్ణాందు వున్నీ సా! 
ఆమెను పెపషావరులోని వక పండ్ల వ ర్రకడు పెళ్ళాజేడు. 

అబ్దుల్ ఖాదర్ అనే క[రాడుం "వాళ్ళ నప్పుడ. పిల్లాడు 
కూడాను, 

నతీశుడికి వెంట నే అర్ధమయి ఐదో హిందూమతం దిన 

దినాకి. ఎందుకు . శీ ణించి పోతూన్న దను! కాగా అన్నాడు 

హక సిగ్గు! సిగ్గు! ఆఖరికి నుతం mee ంగొ 

కమా wane in 

. . - బృందావను జేమో మాటాడలే, కాని ఎక్కడనుందో 
మాత్రం గుడ్లగూబ 'వకటి అతని విమర్శకు ఆమోడాళ్ని 

00 వ్యగ్యంగా, | 




